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O poder invisível da vida
Do abismo de Tao nasce a vida;
É mantida pelo poder da vitalidade,
Manifestada pela materialidade,
E compensada pelo livre-arbítrio da vida.
Por isto os vivos veneram Tao,
Não por um mandamento obrigatório,
Mas pelo impulso do seu interior,
Porquanto Tao dá vida a tudo,
Faz nascer e crescer tudo na primavera,
Nutre-o e conserva-o no verão,
Faz amadurecer e completa tudo no outono,
E protege-o durante o inverno.
É este o mistério da vigorosa vitalidade interior:
Gerar tudo, sem nada esperar dele,
Servir a vida, sem interesse algum,
Promover tudo, sem o dominar.
Lao Tsé – Tao Te Ching
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Resumo

A sociedade constitui-se das inter-relações entre diversos campos
simbólicos de atuação, onde vários agentes se identificam por valores, hábitos e
metas. A presente tese analisou, tomando por base a Teoria do Campo Social de
Pierre Bourdieu, o campo ambiental e a universidade, partindo do princípio que a
universidade é um dos locais propícios para a discussão, estudo, elaboração de
conhecimento, e que a educação ambiental é um dos meios de disseminação de
conhecimentos e ações em favor da questão ambiental. Procurou-se
contextualizar e identificar os principais fatores que configuram a universidade
enquanto um campo social, e evidenciar os elos de ligação e conflito com o
ambientalismo. Percebe-se a universidade como espaço de tensões, cujo capital
social produzido no âmbito acadêmico deve ser suficientemente convincente no
sentido da transformação da sociedade, da expansão de consciência, do
amadurecimento crítico, e assim figurar como agente de transformação social. A
articulação entre os diversos campos sociais, promovida pela universidade,
poderá contribuir para formulação de conhecimento que pode se constituir base
para elaboração de políticas e programas para responder aos problemas da
sociedade contemporânea. Há o inter-relacionamento entre os dois campos,
contudo, essa relação ainda é frágil, necessitando que uma continuidade de
práticas sociais que possibilitem que a questão ambiental faça parte da cultura da
universidade. Isto poderá se dar com a intensificação das ações e da inclusão das
questões ambientais nos mecanismos de comunicação e gerenciamento
administrativo. Para superar as descontinuidades causadas pelas mudanças dos
grupos dirigentes e pelos interesses político conjunturais é preciso que se criem
hábitus, o que passa pela institucionalização das práticas e constituição de uma
cultura que permitam aos agentes se reorganizarem defendendo os interesses de
transformação social frente aos interesses econômicos, tanto na universidade
quanto no campo ambiental.
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Abstract

The society consists of the inter-relations between diverse symbolic
fields of performance, where some agents if identify for values, habits and goals.
The present thesis analyzed, taking for base the Theory of the Social Field of
Pierre Bourdieu, the ambient field and the university, leaving of the principle that
the university is one of the propitious places for the quarrel, study, knowledge
elaboration, and that the ambient education is one of the ways of dissemination
of knowledge and action in favor of the ambient question. It was looked to
contextualize and to identify the main factors that configure the university while
a social field, and to evidence the conflict and connector links with the
ambientalism. It is perceived university as space of tensions, whose produced
capital stock in the academic scope must be enough convincing in the direction
of the social transformation, of the expansion of conscience, the critical
matureness, and thus to appear as agent of social transformation. The joint
between the diverse social fields, promoted for the university, will be able to
contribute for knowledge formularization that can consist base for elaboration of
politics and programs to answer to the problems of the society contemporary. It
has the inter-relationship between the two fields, however, this relation still is
fragile, needing that a continuity practical social that they make possible that the
ambient question is part of the culture of the university. This will be able to give
with the intensification of the actions and the inclusion of the ambient questions
in the communication mechanisms and administrative management. To surpass
discontinuities caused for changes of groups leading and for interests politician
conjunctural are necessary that they create habitus, what passes for the
institutionalization of practical and the constitution of a culture that the agents
allow if to reorganize defending the interests of social transformation front to the
economic interests, as much in the university how much in the ambient field.
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I- Introdução

A questão ambiental sempre permeou os horizontes por mim
percorridos e não seria diferente na vida acadêmica. No curso de graduação
(Licenciatura plena em Educação Física, na UFRN), defendi a monografia
intitulada Trilhas Ecológicas: Atuação do Animador Sociocultural e Educação
Ambiental, tratava da capacitação dos animadores socioculturais que atuavam na
Educação Ambiental no Parque das Dunas de Natal – área de reserva ecológica e
Patrimônio da Humanidade tombado pela UNESCO.
Em agosto de 1998, iniciei uma nova fase de amadurecimento,
conseguindo vaga em duas disciplinas do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP. As
disciplinas

eram

ligadas

à

linha

de

pesquisa

em

Meio

Ambiente,

Desenvolvimento e Tecnologia. As mesmas foram cursadas como aluno especial,
podendo, naquele momento, vir a contar crédito caso aprovado na seleção para
mestrado.
A preparação para a seleção, que era pretendida no Departamento de
Estudos do Lazer da Faculdade de Educação Física da UNICAMP, exigiu um
esforço tanto no sentido da leitura e interpretação de novas obras, como no
sentido de adaptação à cidade de Campinas.
Uma agradável surpresa, a aprovação na seleção de mestrado para
início em março de 1999. Decidi assumir mais este estágio de crescimento, e
muitos outros horizontes foram abertos. O projeto de mestrado, desde o início já
previa o retorno para Natal, desenvolvendo um programa de gerenciamento para
atividades de lazer, em equilíbrio com os novos parâmetros de sustentabilidade,
para a área do Colégio Agrícola de Jundiaí, pertencente a UFRN.
No momento atual, novos desafios são assumidos, e o doutoramento
no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, ampliou a atuação no que diz respeito ao meio ambiente,
principalmente no que se relaciona à educação ambiental e o contexto
universitário.
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Pensar na questão ambiental requer cuidados minuciosos na forma de
se expressar, pois em muitos momentos nossas idéias podem ser tomadas de
assalto e servir de fonte inspiradora – mesmo não sendo corretamente
interpretadas - para militantes menos preparados, no que diz respeito aos
fundamentos teóricos e científicos que são parte estruturante de um campo social
em ascensão.
Na concepção que temos de natureza, o homem está incluído, não
sendo apenas sua ação o fator de destruição e desequilíbrio ecológico. A extinção
de espécies já ocorria bem antes do surgimento do homem na terra. Os
dinossauros existiram no mesozóico, há 200 milhões de anos. O primeiro
ancestral do homem surgiu há cerca de 2 milhões de anos (Bronowski, 1992,
p.28).
Existem fatores naturais que estão aquém do controle humano e
desde os primórdios atuam no meio ambiente, recordemos das glaciações, das
tempestades, furacões, vulcões. Colocar o homem como causador de todos os
distúrbios ambientais é delicado, mas se deve reconhecer que a partir da
revolução neolítica, quando o homem passou a viver em sociedade, sua
influência na natureza passou a transformar as paisagens.
O processo histórico de formação da cultura, dos hábitos de
convívio, dos valores, das necessidades, o aumento populacional, com o passar
dos séculos desencadeou formas de produção que nos levaram ao atual momento
histórico.
Em meio a um contexto social extremamente dinâmico no
desenvolvimento de novas tecnologias, de novos conhecimentos e novos valores,
nos deparamos com uma sociedade em desequilíbrio, atormentada pela violência
e pela miséria decorrente da má distribuição de rendas. Como não bastasse,
lagos, rios e mares sofrem com a sobreposição de uma gama enorme de produtos
poluentes provenientes dos meios de produção que se legitimam como fatores de
desenvolvimento social.
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Ora, como pensar que destruindo nossas fontes de alimento1, de
abastecimento de água e de subsistência de centenas de populações “ribeirinhas”2
podemos estar promovendo o bem estar social?
E quanto ao ar que respiramos? Milhões de toneladas de monóxido
de carbono e outros poluentes formam uma poeira inalável que pode provocar
envenenamentos, a incidência de doenças respiratórias e dermatológicas. E a
poluição atmosférica também age sobre a vegetação, provocando sua morte e
iniciando processos de desertificação através da contaminação do solo.
Não defendo que o atual processo de desenvolvimento deva ser
parado. De forma alguma. Mas acredito que utilizando a capacidade de criar
novas tecnologias, pode-se produzir sem poluir de forma desastrosa. Desde os
anos 80, já começaram as pesquisas nas “clean tecnology” – tecnologias limpas
que diminuem consideravelmente os índices de poluição.
O problema é que ainda são tecnologias extremamente caras, e
muitas indústrias e empresas diversas não as utilizam, até porque não há uma
regulamentação e um controle efetivo pelas políticas públicas. Infelizmente, os
órgãos de fiscalização muitas vezes não possuem equipamentos necessários para
fazer uma leitura correta, ou mesmo, ainda pecam pela corrupção de alguns
funcionários.
Mesmo com a evolução das políticas internacionais de proteção,
governos de diversos países, para não terem suas economias abaladas, deixam de
assinar acordos internacionais, por exemplo de emissão de gases poluentes.
Uma das raízes de toda essa questão ambiental surgiu da forma em
que o ser humano vem compreendendo, socializando, incorporando aos seus
signos e símbolos, enfim, como vem significando a natureza. E são esses
significados que criam os mitos, os valores, os conhecimentos e as ciências.
Pretende-se, como objetivo central da tese, apontar elementos que
demonstrem os conflitos, estrangulamentos, distanciamentos e avanços na inter-

1

Lagos, rios e mares são responsáveis por sustentar a pesca, fonte alimentícia que já diminui sua
capacidade a cada década após os anos 1980 segundo dados da World Wildlife Found – WWF (2001).
2
Ao usar o termo “ribeirinhas” me reporto a todas as comunidades que sobrevivem da pesca, tanto em
lagos, lagoas, rios ou mares.
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relação entre a universidade e a questão ambiental. Espera-se que o levantamento
destes elementos possa contribuir para diminuir as fronteiras entre os campos e
ampliar a visão da importância da consolidação dos estudos das questões
ambientais no âmbito acadêmico.
Para chegar a este objetivo, é utilizado como estratégia de análise o
conceito de campo social, concebido pelo sociólogo francês, Pierre Bourdieu.
Esse conceito avança em relação a outros pautados apenas na visão econômica,
ampliando para as relações de poder e simbólicas inscritas na dinâmica social.
A sociedade capitalista, de acordo com as novas relações de trabalho,
de convívio e de valores, passou a se complexificar, exigindo novas estratégias
de leitura que evoluíssem em relação ao estruturalismo clássico. Bourdieu
chamou essa evolução de objetivismo.
É da mediação do objetivismo com o idealismo, que surgiu um
conceito central de sua teoria, o conceito de hábitus. Para Bourdieu, hábitus são
esquemas cognitivos formados a partir de uma inserção concreta no mundo, são
categorias de apreensão desta realidade. São traços culturais mais permanentes
que o hábito, contendo uma linguagem corporal.
Cada campo social é movido a partir de um hábitus, que possui
códigos de entendimento. A sociedade é constituída por diversos campos, que
são universos simbólicos, possuindo cultura própria, hierarquias e dinâmicas
específicas. As relações hierárquicas são baseadas no capital social, que seus
agentes vão incorporar e objetivar.
Considerar como um campo social fruto dos debates e ações em prol
da preservação ambiental, fecundado pelo diálogo interdisciplinar, pela discussão
e crítica, favorece o entendimento sobre o meio ambiente. É o campo ambiental,
cuja gênese é defendida por Isabel Cristina de Moura Carvalho, no livro A
Invenção Ecológica – Narrativas e Trajetórias da Educação Ambiental no
Brasil.
O primeiro capítulo da presente tese, procura enriquecer a discussão
acerca do universo simbólico do campo ambiental, explorando as principais
concepções de natureza concebidas no mundo ocidental. Decorrente da maneira
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como a humanidade absorveu tais concepções, originaram-se as formas de
exploração do ambiente, o que denominamos relação homem/natureza. Assim,
se fez necessário abranger desde o enfoque religioso, científico, ao econômico e
político.
O segundo capítulo, teve como referência a teoria do campo
científico desenvolvida por Pierre Bourdieu. Procurou-se desenvolver como esse
campo se configura no contexto brasileiro, delimitando-se a universidade como
local de debate e elaboração de conhecimento que fortaleceriam a questão
ambiental em termos de sua especificidade educacional. Explorou-se como a
educação ambiental vem sendo absorvida no âmbito das Diretrizes Curriculares,
em termos das ciências naturais. E também abordou-se alguns exemplos de como
a Extensão Universitária tem feito a interface da discussão ambiental com a
sociedade.
O terceiro capítulo, Campo Ambiental e Universidade, é o capítulo
conclusivo, que procura desenvolver os aspectos analisados nos capítulos
anteriores e elencar as proposições acerca da temática central, “tese”, que
defendemos.
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Capítulo I

Campo Ambiental

16

1- Relação homem/natureza

A realidade que vivenciamos é fruto da evolução dos diferentes
mecanismos de interpretação que demos ao mundo ao longo de nosso
amadurecimento biológico-cognitivo. Ao longo dessa evolução, o ser humano
aprendeu a utilizar os recursos do ambiente a sua volta para sobreviver. A partir
do domínio e da forma de utilização que se fez dos recursos, o homem passou a
compreender e apropriou-se das forças da natureza, criando assim a cultura, que
elabora e é elaborada a partir da idéia do que seja essa natureza e os usos que se
faz e deve fazer da mesma.
Não podemos esquecer que as evidências científicas demonstram que
o ser humano surgiu no mundo a pouquíssimo tempo, e mesmo assim, é o único
ser vivo que teve a capacidade de dominar tecnologias capazes de transformar
toda a paisagem natural para o seu benefício, e por outro lado, capaz de destruir
toda a forma de vida existente no planeta. Analisemos a seguinte cronologia
comparando a dimensão geológica de tempo com o nosso tempo de vida,
segundo Oliveira (1996, p.37):

Tempo Geológico

Tempo de Vida

4.600 Milhões de anos

46 anos (Nascimento da terra)

2.000 Milhões de anos

20 anos (Surgimento da crosta)

600 Milhões de anos

6 anos (Início da paleozóica)

200 Milhões de anos

2 anos (Início da mesozóica)

70 Milhões de anos

8M 12 d (Início da cenozóica)

1 Milhão de anos

3d 14h 24m (Início do plistoceno)

600 Mil anos

2d 2h 5m 2.4s (Surge o homosapiens)

* Observações: M-meses; d-dias; h-horas; m-minutos e s-segundos

No pouco tempo de existência o homem criou um mundo
propriamente seu, e mesmo sendo parte integrante da natureza, em certos
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momentos suas atitudes fazem parecer que está acima ou fora dela. Este mundo
está em recriação permanente, condicionando as formas de enfrentá-lo e de
interagir com o meio ambiente. Assim, é necessário estudar os condicionamentos
histórico-culturais a que estão submetidas as formas de atuação humana, para
entender às questões existentes nas relações homem-natureza.
Neste sentido, a abordagem das diferentes concepções de natureza ao
longo das eras nos servirá de fundamentação para esclarecer o eixo central de
nosso trabalho, entendendo como a universidade absorveu as diferentes
concepções e de que forma está reagindo no atual contexto histórico.
De acordo com a cronologia descrita anteriormente, o homo-sapiens
surgiu há 600 mil anos - o ancestral mais próximo do homem atual (homosapiens sapiens), que provavelmente apareceu há menos de 100.000 anos. Deste
período até mais ou menos 10.000 anos atrás, supõe-se que o homem era
nômade, não havendo registros escritos de sua cultura até então.
Com o final da última glaciação, conhecida como revolução
neolítica, mais ou menos 10 mil a 12 mil anos atrás, o homem passa a constituir
comunidades agrícolas, cultivando e criando animais, tendo para isso que
desenvolver técnicas, e criando uma divisão de trabalho. Essa foi uma verdadeira
revolução cultural (J.Bronowski, 1992, p.60). É a partir desse momento, ainda na
pré-história, que começam a surgir as bases das civilizações, tanto no oriente
quanto no ocidente.
Até esse momento, a relação homem/natureza era equilibrada3, a
caça – que foi um dos mecanismos biológicos para sobrevivência da espécie, não
prejudicava a sobrevivência de outras espécies, as árvores eram abundantes
servindo de abrigo, matéria prima e de fonte de alimentos através de seus frutos.
Somente muitos séculos após esta revolução cultural, quando a
população cresceu, e o homem precisou de mais área para cultivar e criar
animais, para fazer suas casas e desenvolver os instrumentos que lhe facilitavam
o domínio do ambiente, é que se iniciou uma relação menos harmônica com a
natureza.
3

O homem não causa impactos ambientais que causasse dano ao ecossistema.
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Quando falamos “menos harmônica”, faz-se entender que as
atividades humanas passaram a influenciar a biorregião4 em que habitavam. Um
exemplo dessa influência foi a seleção de espécies, tanto na agricultura, como na
pecuária. Na época citada, a seleção se dava por simples cruzamentos, que foram
proporcionando um aumento na quantidade de alimentos produzidos.
Os animais estavam sendo domesticados, e os cruzamentos foram
sendo feitos para chegar a raças mais dóceis que facilitasse o manejo. Segundo
Bronowski (1992, p.79), o primeiro animal domesticado foi o cão, possivelmente
10.000 a.C., depois os animais de abate, começando por cabras e ovelhas, a
seguir foram os animais de carga, eqüinos - jumentos selvagens.
Ao se consolidarem, as antigas civilizações, como a chinesa, os
povos que se instalaram as margens do Tigre e Eufrates, egípicios, gregoromanos, muitas técnicas e instrumentos5 já haviam sido desenvolvidos de
diversos materiais, a forja de metais possibilitou a confecção de armas, de meios
de transporte que possibilitaram a expansão territorial.
Sem sombra de dúvidas, a invenção que revolucionou a evolução da
humanidade foi a da roda e do eixo, que serviu de base para o crescimento de
todas as invenções dali em diante. A primeira evidência da existência da roda
remonta a um período anterior a 3.000 a.C., e mais que um instrumento,
influenciou as estratégias de pensamento existentes:
A roda se tornou o modelo de todos os movimentos de rotação, a
norma de explanação e o símbolo supra-humano de poder, nas
ciências e nas artes. O Sol é uma biga, o próprio céu é uma roda,
desde os tempos em que os babilônios e gregos mapearam o
movimento do firmamento estrelado. (Bronowski, 1992, p.77)
Dentre uma infinidade de invenções, foi a roda que permitiu
desenvolver sistemas de captação de água do subsolo. Por volta de 1.400 a.C.,
inventores da Suméria e da Assíria adaptaram a roda à forma de polias de puxar

4

Espaço geográfico que contém um ou vários ecossistemas e se caracteriza por sua topografia, vegetação,
cultura e história humanas.
5
Segundo Bronowski (1992, p.40) há dois milhões de anos o Australopithecus fabricou ferramentas
rudimentares, conseguindo lâminas cortantes mediante a aplicação de simples golpes entre duas pedras.
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água, fazendo sistemas de irrigação na Pérsia que captavam água à 90 metros de
profundidade. Até hoje as mulheres de Khuzistan se utilizam do mesmo sistema
construído há 3.000 anos atrás (Bronowski, 1992, p.77).
A vida em comunidade determinou a necessidade de criação de
sistemas de organização – hierarquias sociais, de sistemas de troca para que se
difundisse os diferentes serviços e produtos que surgiam ao longo dos tempos.
Partindo de sua origem agrária, de produção artesanal até chegar ao mundo
industrializado de produção em série, a humanidade passou por muitas
transformações.
As questões ambientais vão estar diretamente ligadas a essas
transformações. Desde o escambo, ao sistema feudal, evoluindo para o
mercantilismo e daí ao capitalismo, dois fatores intrínsecos delineiam a pressão
sobre o meio ambiente: o aumento da população e o aumento da necessidade de
matéria prima para a produção.
A ação humana passa a causar impactos na natureza. Essa é uma
realidade não muito distante. Segundo Clark (1989, p.22), devido à exploração
humana, no início do século XVIII o planeta havia perdido seis milhões de
quilômetros quadrados de florestas, área semelhante a Europa.
A esse fator, adiciona-se o fluxo de sedimentos. Os rios, devido
também a ação antrópica, passaram, ainda no século XVIII, a descarregar entre
um bilhão e dois bilhões de toneladas de carbono por ano nos mares. Isso
acarretou a morte de centenas de espécies de peixes e crustáceos, sem falar do
fitoplâncton, que alimenta centenas de outras espécies mais resistentes.
Percebe-se que o problema ambiental não é fruto de um momento
estanque, mais de todo um processo de evolução humana que em determinados
períodos, passam a acenar para preocupações em relação à qualidade de vida e
mesmo a sobrevivência no e do planeta.
Outro momento marcante para as questões ambientais, foi o século
XIX, no qual teve avanço a Revolução Industrial iniciada no final do século
XVIII. Até então, os meios de produção eram dispersos e baseados na
cooperação individual, com a Revolução Industrial, os meios de produção se
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concentraram em grandes fábricas, ocasionando profundas mudanças econômicas
e sociais.
Certamente, novos resíduos provenientes destas fábricas e também
das novas técnicas agrícolas, passaram a causar problemas sérios. A quantidade
de metano dobrou na atmosfera e a concentração de dióxido de carbono
aumentou 25% (Clark, 1989, p.22).
A capacidade de criação humana passa a causar danos difíceis de
reparar; só para ilustrar, lembremos da Segunda Guerra Mundial, quando um fato
veio mudar a visão de mundo em relação à capacidade de recuperação da
natureza ante os ataques destrutivos da tecnologia desenvolvida pela
humanidade. Foi em agosto de 1945, quando duas bombas atômicas foram
atiradas contra Hiroshima e Nagasaki. Para Worster (1992), a partir dessa data,
foi dado início ao processo de conscientização ecológica, tamanha a repercussão
dos efeitos causados pelas explosões.
Foi também no século XX, que diversos acidentes ambientais
passaram a preocupar a opinião pública. Como exemplos marcantes, temos o
incidente em Donora, Pensylvania, no ano de 1948, onde 6.000 pessoas
morreram em três dias de poluição do ar. O fato se repetiu em dezembro de 1952,
4.000 pessoas também morreram devido à fumaça mortal (smog killer) que
envolveu Londres (Paelke, 1989).
Naquele momento, as questões econômico-políticas ao nível
internacional são as grandes incentivadoras da evolução tecnológica que
acabaram por provocar acidentes que saíram do controle da própria capacidade
de criação humana.
Um exemplo clássico foi em 1978, quando o

superpetroleiro

“Amaco Cadiz” partiu-se lançando milhares de toneladas de petróleo bruto no
mar, Costa Norte da França. A construção de superpetroleiros se deu após a crise
no Oriente Médio de 1956, que culminou com o fechamento do canal de Suez,
dificultando enormemente o abastecimento da Europa. Como estratégia para
escapar da dependência e manter estoques reguladores, foram projetadas essas
embarcações gigantescas, na época saudadas como maravilhas da tecnologia e
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prova da capacidade ilimitada da realização humana (DUARTE, 2003, p.249250).
Os superpetroleiros traziam quantidades enormes de óleo pela rota de
alto-mar, mantendo os estoques e evitando a conturbada região do canal. Com o
acidente de 1978, que afetou toda a costa norte da França, matando milhares de
animais e paralisando muitas atividades produtivas de milhares de pessoas, ficou
provado que os projetistas do petroleiro não eram capazes, por falta de recursos
humanos, técnicos e materiais, de controlar um acidente proveniente de sua
criação.
A partir do século XX os acidentes ambientais são mais catastróficos
e normalmente ligados a questão tecnológica. A relação homem/natureza não
causa apenas problemas localizados, mas que extrapolam fronteiras e passam a
preocupar toda a humanidade.
Fatos recentes comprovam esta assertiva. Lembremo-nos do ano de
1984, no qual dois acidentes “aterrorizaram” a opinião pública. Um na antiga
União Soviética – URSS, cuja explosão e incêndio no reator da central nuclear da
usina de Chernobil, liberou substâncias radioativas na atmosfera que se
espalharam através das correntes de ar por centenas de quilômetros.
O outro em Bopal na Índia, onde o vazamento de gás tóxico da
unidade de processo, isocianato de metila, da Union Carbide provocou morte
imediata de 2.000 pessoas. Adentrando um pouco na questão mais humana
relacionada a esse acidente, pensemos que estas pessoas eram moradores das
vilas rurais próximas daquela indústria, que se preparavam para suas tarefas
diárias e que os centros comerciais estavam cheios.
As pessoas feridas continuaram morrendo por dez anos seguintes à
tragédia, devido às seqüelas diretas, registrando em 1986 mais 1.900 óbitos e em
1994 já chegavam a 4.000 mortes relacionadas ao acidente. Fora isso, os serviços
de assistência social da Índia registraram pelo menos 30.000 casos de invalidez
permanente. Isso sem falar nas plantas e nos animais, criações inteiras foram
perdidas.
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Esses são apenas alguns acontecimentos que fizeram a questão
ambiental tomar tanta evidência nas políticas ao nível internacional. E novos
fatos passaram a preocupar: são as mudanças climáticas, o buraco na camada de
ozônio, os novos fluxos atmosféricos, a dissipação de poluentes nos oceanos e
também na atmosfera.
A questão ambiental passa a ser preocupação de sobrevivência para a
espécie humana. Outro fato é o derretimento das geleiras nos pólos, promovido
pelo aquecimento global do planeta - cidades como Veneza já começam a ser
invadidas pelas águas oceânicas que sobem a cada ano. A Associação Mundial de
Saúde identificou como principal causador do câncer de pele (que aumentou
perigosamente sua proliferação no século XX) a incidência de raios ultra-violeta,
não mais filtrados devido ao buraco na camada de ozônio da atmosfera.
Chega-se, no início do século XXI, a um contexto extremamente
complexo. As políticas governamentais de todos os países passam a ter uma
dependência direta da economia de mercado que governa o planeta. A
globalização, mais que uma tendência econômica, passa a criar novos valores
sociais, novas realidades.
Enfim, uma nova concepção de mundo é criada, e novamente o
homem é afastado da sua condição de ser vivo, integrante de uma natureza onde
haviam rios, árvores, montanhas e animais, e é jogado num mundo virtual, com
robôs, placas de circuitos integrados, animais cibernéticos, naves com um
potencial de destruição “incrível”.
No ano de 2002 foi realizada em Joanesburgo, a Rio+10 - Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, cujo levantamento mostrou que
desde a Rio 92 até então, a pobreza e a degradação ambiental aumentaram, sendo
definido um sentido de urgência nos compromissos, ações e parcerias para se
atingir resultados palpáveis.
Os problemas que se destacaram foram o acesso à água tratada,
saneamento, recuperação de estoques pesqueiros, gerenciamento de resíduos
tóxicos e uso de fontes alternativas de energia, todos com cronograma e metas
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definidas no Plano de Implementação, documento de dez capítulos elaborado
durante a convenção.
As perspectivas para o meio ambiente não são motivadoras, pois as
causas principais da pressão ambiental continuaram sem proposta alguma, o
aumento populacional descontrolado continuará repercutindo em pobreza e
miséria, o modelo hegemônico de produção continuará da mesma forma, e os
paliativos para seu controle dificilmente terão ação eficaz, como se confirmou
depois de dez anos da realização da Rio 92.
A relação homem/natureza se mostra desequilibrada, os meios de
produção continuam a poluir, as florestas continuam a ser destruídas, as espécies
continuam desaparecendo, os problemas sociais continuam se agravando. Depois
de tantos séculos e estudos, é necessário ter clareza da impossibilidade de
continuar repetindo os mesmos erros, é preciso entender porque erramos e agir
em decorrência.
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2- Do pensamento mítico à escolástica-aristotélica

As primeiras concepções de natureza são fruto do poder de
emancipação do pensamento do mito, onde o homem narra suas origens,
diferenciando-se da natureza.
O mito é o conjunto narrativo das origens que permite a um grupo
social compartilhar uma explicação sobre a situação (normas, regras, rituais,
divisão de poder e de trabalho) atual, dando coesão ao grupo.
Neste sentido, permeia as diferentes culturas e argumentam
pensadores como Morin que permanecem como formas ativas de pensamento na
sociedade capitalista contemporânea.
Para Severino (1994), o mito, assim como a religião, a filosofia, a
arte, a ciência, é uma forma de conhecimento elaborado para perceber a
realidade. Surgiu da tendência que o homem tem de descobrir, de compreender o
mundo que o circunda, e a si mesmo nesse mundo, a natureza e a sociedade.
Para Eudoro de Sousa (1988), o mito relata e expressa o que em
verdade é, não representando os eventos ou coisas originados, mas apresenta as
suas origens. Ao utilizar-se da inteligibilidade analítica e conceptual, a razão
discursiva, só se analisa a “exterioridade diurna” do mito, sendo entendido como
alegoria. Para se entender o mythos – “noturno dizer de dentro”, é necessário
outra inteligibilidade, a sensibilidade.
Desde o início dos tempos, os mitos, lendas e fábulas explicam os
mistérios da vida e procuram esclarecer a natureza humana. Na verdade, servem
de modelo arquétipo a todas as ações humanas, desde os ritos religiosos, os
modos de produção, os relacionamentos sentimentais, às festividades de toda
natureza.
Através do mito, o homem percebe que suas aflições atuais já
estavam presentes há milhares de anos, e assim, procura a resolução de suas
angústias nas mensagens intrínsecas a cada história. O mito contém e transmite
paradoxos, verdades e pode proporcionar encontros com o cerne das questões.

25

Vejamos a seguir um pequeno trecho de um dos mitos gregos da
criação do mundo, que já revela a diferenciação do homem ante a natureza, é o
mito de Prometeu:
Antes de serem criados o mar, a terra e o céu, todas as coisas
apresentavam um aspecto a que se dava o nome de Caos – uma
informe e confusa massa, mero peso morto, no qual, contudo, jaziam
latentes as sementes das coisas. A terra, o mar e o ar estavam todos
misturados; assim, a terra não era sólida, o mar não era líquido e o
ar não era transparente. Deus e a Natureza intervieram finalmente e
puseram fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de
ambos(...)Nesse ponto, um deus – não se sabe qual – tratou de
empregar seus bons ofícios para arranjar e dispor as coisas na
Terra. Determinou aos rios e lagos seus lugares, levantou
montanhas, escavou vales, distribuiu os bosques, as fontes, os
campos férteis e as áridas planícies, os peixes tomaram posse do
mar, as aves, do ar e os quadrúpedes, da terra. (Bulfinch, 2000,
p.19)
Tornara-se necessário, porém, um animal mais nobre, e foi feito o
Homem. Não se sabe se o criador o fez de materiais divinos, ou se na
Terra, há tão pouco tempo separada do céu, ainda havia algumas
sementes celestiais ocultas. Prometeu tomou um pouco dessa terra e,
misturando-a com água, fez o homem à semelhança dos deuses. Deulhe o porte erecto, de maneira que, enquanto os outros animais têm o
rosto voltado para baixo, olhando para a terra, o homem levanta a
cabeça para o céu e olha as estrelas. (Bulfinch, 2000, p.20)
No trecho acima, fica nítida a distinção do homem com o resto da
natureza. Inclusive na criação do homem, responsabilidade de Prometeu e de seu
irmão Epimeteu, ele recebe um dom divino, que o faz assegurar sua
superioridade sobre os demais animais: o fogo, trazido por Prometeu em uma
tocha acessa no carro do sol...
O fogo lhe forneceu o meio de construir as armas com que subjugou
os animais e as ferramentas com que cultivou as terras; aquecer sua
morada, de maneira a tornar-se relativamente independente do
clima, e, criar a arte da cunhagem das moedas, que ampliou e
facilitou o comércio. (Bulfinch, 2000, p.20)
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O fogo dotou o homem da capacidade de transformar a matéria, de
criar instrumentos, armas. E ficou fácil derrubar florestas para construir navios,
tomar posse das terras que eram de todos, perfurar a superfície e produzir o ferro
e o ouro. Surgiu a guerra, os filhos queriam matar os pais por sua herança.
Prometeu acaba sendo condenado a um martírio eterno, acorrentado num rochedo
do Cáucaso até se resignar de ter dado ao homem um dom divino que causou
suas misérias.
Pode-se a partir do mito de Prometeu, criar uma identificação de que
o homem se diferenciava entre as demais criaturas; o dom divino que lhe fora
presenteado, lhe dava condições de explorar e fazer uso dos bens da natureza. O
homem grego já iniciava o senso de dominação, de controle da natureza. O
pensamento mitológico desenvolve e é desenvolvido a partir de uma ética, com
regras, relações de poder, que se refletem na forma de atuação do homem sobre o
seu meio.
O mito pode ser vislumbrado por diferentes parâmetros, desde
interpretações

enquanto

ciências

naturais,

interpretações

psicológicas,

estruturalistas, como jogos de linguagem. Desta forma, é comum ser definido
como ciência primitiva que personifica as fantasias do inconsciente.
De qualquer forma, o que nos interessa entender, é justamente que o
mito é uma “estratégia de pensamento”, uma forma do homem explicar o mundo
a sua volta, que está presente em todas as sociedades desde o início dos tempos e
que até hoje está muito presente, fazendo parte da cultura de cada sociedade.
Entender as visões de natureza implica, então, em entender as
estratégias de pensamento dominantes em cada época, e saber os limites de cada
uma, pois o que fica mais claro quanto mais se estuda, é que o conhecimento está
em constante evolução, e que as contribuições das sistematizações de cada
momento histórico vão fundamentar as elaborações presentes e futuras.
Decidiu-se não explorar todas as concepções, mas as que melhor
retratam a influência de sua matriz teórica no pensamento contemporâneo, e que
melhor descrevem a relação homem/natureza ao longo da história. Assim, é
importante adentrarmos numa elaboração filosófica, para a qual escolhemos
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identificar as visões de Platão (420-348), Aristóteles (385-322) e Ptolomeu (90168).
A importância de Platão para o pensamento da humanidade é
incontestável. Uma notável distinção decisiva para toda a história da filosofia e
das ciências por ele elaborada é a diferença entre o sensível e o inteligível.
O conhecimento a nós trazido pelas sensações, pelos órgãos do
sentido e pela linguagem baseada nesses dados é o que ele define como sensível.
Para Platão, essas imagens não alcançam a realidade ou a essência verdadeira das
coisas. É a doxa, mera opinião que varia de pessoa a pessoa dependendo da
situação.
Já o inteligível é o conhecimento verdadeiro que alcançamos
exclusivamente pelo pensamento. São as essências reais e verdadeiras das coisas.
Assim, a filosofia torna-se o esforço para o pensamento abandonar o sensível e
chegar ao inteligível.
Para Platão, a natureza, a arte e o acaso são as causas da existência
dos seres. O kósmos, mundo material ordenado, teve o princípio de um substrato
caótico. O Demiurgo moldou o mundo material, referenciando-se no mundo das
formas e das idéias (Abrantes, 1998, p.32). O Demiurgo, contudo, cria um
mundo que é a cópia imperfeita (já que o substrato originário se deixa moldar
parcialmente) do mundo imaterial, imutável e eterno das idéias. O Demiurgo, a
anima mundi, teria como função regular os dois movimentos básicos do cosmo: o
das estrelas e o do Sol (Abrantes, 1998, p.34).
Novamente podemos inferir sobre legitimações que surgem no
mundo das idéias para moldar o mundo à vontade do homem. Sendo a criação
imperfeita, e agora, a própria energia criadora perdendo seu poder supremo, o
homem pode recriá-lo de forma a ficar mais belo, mais útil aos desejos humanos.
É interessante perceber que a anima mundi trabalha com materiais preexistentes,
provindos provavelmente de um mundo destituído de razão, inteligência, de
ordem e dominado exclusivamente pelo acaso e pela necessidade (Abrantes,
1998, p.32).
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Aristóteles de Estagira foi discípulo de Platão e reconhecido por
sistematizar todo o conhecimento filosófico existente, até aquele momento. Ele
apresentou uma verdadeira enciclopédia, estabelecendo diferenças entre os
conhecimentos e propondo uma classificação.
É desta classificação, que demonstrava o objetivo de cada campo do
saber e seus procedimentos específicos para aquisição e demonstração, que fixou,
para o pensamento ocidental, os campos de investigação da Filosofia como
totalidade do saber humano. Cada campo do conhecimento é uma ciência, em
grego epistéme.
Aristóteles criticou a imagem de natureza do seu mestre nos
seguintes aspectos: relacionada ao cosmo, não haveria uma geração ou criação, é
considerado eterno; o mundo das formas não poderia existir independentemente
do mundo material, sensível (Abrantes, 1998, p.34).
O mundo físico em Aristóteles era caracterizado pelo movimento –
mudança de lugar, de quantidade, de qualidade – objeto de estudo do físico. O
movimento natural modelaria a matéria pela forma, portanto, na física de
Aristóteles não se pode separar matéria e forma, como Platão defendia. O
Demiurgo não existe, já que o movimento seria imanente, causado pela própria
“forma”, “natureza” ou “essência” do móvel (Abrantes, 1998, p.35). Essa idéia
de que cada coisa tem um princípio de movimento e repouso, é a forma, a
essência ou natureza do corpo.
Sobre a questão das causas de existência dos seres, Aristóteles as
classifica em quatro: material, eficiente, formal e final. Para ele, as causas
eficiente, formal e final se identificam nos movimentos naturais. Já nas coisas
produzidas pela arte, a causa eficiente é externa e não imanente ao móvel. Surge
aqui a noção de interno e externo que vai diferenciar as concepções aristotélicas e
moderna de natureza.
O que se refere a “interno”, vai estar relacionado a causas naturais. O
que é “externo”, será considerado “violento”. Assim, Aristóteles admite que nem
tudo ocorre por causas naturais, mas também por causas externas, violentas, ou
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da necessidade bruta da matéria. E ainda aqueles que resultam do acaso ou da
espontaneidade (Abrantes, 1998, p.36-37).

6

Aristóteles acreditava que a Terra era estática e que os corpos
celestes se deslocavam em órbitas circulares à sua volta. Com essa nova
concepção de mundo, o homem “reforça” a necessidade de entender mais a
natureza, passa a estudar melhor seus elementos, seus fenômenos. É intensificada
a transformação da matéria para atender aos novos interesses humanos.
O pensamento aristotélico foi desenvolvido por Ptolomeu no século
II. O contexto político daquele momento histórico (100-450 d.C.)7 é do
Cristianismo em plena expansão em todo o espaço geográfico e administrativo do

6

A figura acima, representa o Sistema de Eudoxo, adotado por Aristóteles em sua cosmologia. É um
sistema com esferas centradas na terra. No mundo sublunar estão representados os lugares naturais dos
quatro elementos: terra, água, ar e fogo. Após a esfera da lua estão as esferas dos planetas, incluindo o
sol. O mundo é limitado pela esfera das estrelas fixas (In Hall, W.; Keynes, M. (1974). The conflict thesis
and cosmology. The Open University Press. p.94).
7
Lembremos que a queda do Império Romano ocorreu em 450 d.C, e que a Igreja foi a única instituição
que se manteve organizada, daí o poder que exerceu posteriormente.
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Império Romano. Assim, no final deste processo, a aceitação da Igreja era
importante para as novas teorias que surgiam...
A Terra ficaria no centro, circundada por oito esferas que seriam a
Lua, o Sol, as estrelas e os cinco planetas conhecidos à época:
Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os próprios planetas se
moveriam em órbitas menores, ligadas as suas respectivas esferas,
de forma a cumprir a trajetória extremamente complexa que se
observa no firmamento. (Hawking, 1988, p.19)
Todo o compêndio de astronomia elaborado por Ptolomeu no século
II foi adotado pela igreja durante toda a Idade Média. Sua tese de que a Terra
ocupava o centro do universo foi aceita durante 14 séculos, até ser refutada pelas
teorias de Copérnico e Galileu.
Com base em certas observações astronômicas por ele anotadas,
sabe-se que trabalhou em Alexandria, no Egito, entre os anos 120 e 145 da era
cristã. Foi uma das personalidades mais célebres da época do imperador Marco
Aurélio. Ptolomeu, o último dos grandes sábios gregos, procurou sintetizar o
trabalho de seus predecessores.
Por meio de suas obras de astronomia, matemática, geometria, física
e geografia, a civilização medieval teve contato com a ciência grega. Sua obra
mais importante foi a Síntese Matemática, compêndio astronômico composto de
13 livros, nos quais apresentou e desenvolveu argumentos a favor da teoria
geocêntrica do universo. No século IX, os astrônomos árabes usavam o
superlativo Magiste (O Maior) para se referir à obra. Desse termo, ao qual foi
acrescentado o artigo árabe Al, surgiu o nome AImagesto (A1-Magiste), com o
qual a obra é conhecida hoje.
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8

No Medievo, a Igreja foi detentora de um grande poder, proveniente
de seu fortalecimento após a queda do Império Romano. Ela se afirmou como
imagem da verdade, do conhecimento e possibilidade de salvação do espírito.
Segundo Woortmann, 1997, Na cosmologia medieval, não existiam
continentes nem oceanos, e a imagem que se tinha do mundo era a de uma ilha,
o Orbis Terrarum (p.56). O mundo era percebido, a partir da experiência
imediata, como uma ilha cercada por algo obscuro, que se tentava explicar.
O saber tornou-se responsabilidade da Igreja, que procurou manter
um controle de toda a atitude, todo conhecimento que pudesse abalar seu poder.
8

Essa é a figura que representa o Universo Ptolomaico, segundo Robert Fludd em seu livro History of the
macrocosm and microcosm (1617). O desenho representa a Natureza como uma mulher, que tem a mão
direita comandada diretamente por Deus, por meio de uma corrente, e a mão esquerda, por sua vez,
comandando um macaco, que simboliza a arte humana, considerada como uma mera imitação da
Natureza. O cosmo é dividido basicamente em três regiões, a celeste (ocupada pelos anjos), a dos planetas
(incluindo o sol) e o mundo sublunar, dividido nos lugares naturais dos quatro elementos, com o fogo
logo abaixo da lua, seguido pelo ar, pela água e finalmente pela terra, localizada no centro. Esta
representação do cosmo ainda é, portanto, anacronicamente geocêntrica. As diversas subdivisões e figuras
no mundo sublunar referem-se a analogias e correspondências entre diversas criaturas, cujo conhecimento
aumentaria o poder de intervenção do homem, pela magia, na Natureza.
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Para Severino (1994, p.72), essa influência da teologia cristã era tão forte, que
Deus ocupava o lugar central em todo sistema explicativo do real. Assim
predominava o teocentrismo na filosofia medieval.
A ciência surge e inicia uma luta por sua independência, para romper
com os dogmas religiosos. Nesse momento de transição entre a Era Medieval e a
Era Moderna, o pensamento científico é do sujeito e não do objeto, o homem
intervem no mundo. Talvez essa seja uma das principais rupturas que faz o
homem explorar indiscriminadamente a natureza, pois ele não é mais parte dela,
passa a ocupar o centro do universo e do sistema filosófico (Severino, 1994,
p.72).
A técnica ganha novas dimensões com invenções de instrumentos
como o óculos, o astrolábio. As florestas que já estavam sendo cortadas para o
cultivo das terras, passam a servir para a construção naval e de novas cidades que
passam a ser criadas a partir dos novos horizontes que se passa a descobrir. Estas
são apenas algumas inovações que surgem no período do Renascimento.
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3- Do Orbis Terrarum religioso ao estruturalismo político

Um momento de transição, fundamental para a ciência moderna e as
ciências humanas, foi aquele no qual o homem se afirmou ante o teologismo
medieval subordinador, procurando um caminho independente para o
pensamento científico e a religião. Pensadores como Severino (1994),
classificam esse momento histórico como o Renascimento.
É com as idéias de Copérnico (1473-1543), dentre outros pensadores
não menos importantes, que se consolida a base do pensamento que bate de
frente com a visão medieval de mundo na qual a Terra, estática, era o centro do
universo, ao redor da qual girava as estrelas e servia ao uso estético e prático do
homem. Copérnico ao sistematizar a possibilidade do heliocentrismo e uma nova
dinâmica para o universo, referencia uma nova visão cosmológica que abalou as
certezas do cristianismo medieval imobilista e teocêntrico (Woortmann, 1997,
p.44-45).
Copérnico atacou a complexidade do modelo ptolomaico, propondo
uma ordem matemática da astronomia mais simples e harmoniosa. Através da
geometria, apresentou uma leitura menos complexa que os epiciclos. Essa
redução geométrica é fundamental para que se possa compreender Copérnico e
sua teoria da relatividade do movimento (Woortmann, 1997, p.32).
Uma possível colaboração de Copérnico para o desenvolvimento da
ciência, foi justamente a luta pela liberdade de pensamento no plano das
hipóteses. Percebamos que sua concepção do Universo concebido como uma
máquina, já antecipava o mecanicismo de Galileu, até chegar em Newton. Essa
luta por liberdade de pensamento é bem característica do Renascimento.
O dinamismo, o individualismo, a inovação criativa e o desejo de
desafiar os limites humanos, são apenas algumas das características da
personalidade do pensador renascentista. Percebe-se a forte influência que o
Renascimento trouxe para a atual visão de mundo, e conseqüentemente a
utilização que se deu aos recursos naturais ao longo dos séculos.
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Naquela época, fins do século XV e início do século XVI, não
existiam preocupações com relação aos impactos ambientais. O contexto era de
um mundo a ser descoberto, com riquezas inimagináveis e possibilidades
enormes de utilização para o bem estar da humanidade. As ciências iniciavam os
primeiros passos de autonomia ante o discurso teológico, passando a buscar a
verdade através do experimentalismo.
No início da Renascença, ainda se perguntava sobre a possibilidade
de habitabilidade nas zonas equatorias e no hemisfério sul. Segundo os escritos
antigos não havia possibilidade de vida na zona equatorial, e o hemisfério sul era
constituído somente de água. Em meados do século XV são intensificadas as
grandes navegações, em 1470 os navegadores portugueses já haviam constatado
a existência dos povos africanos, mais a frente é descoberto o “novo mundo”.
Mesmo assim, já em 1599 é reimpresso o “Description du Monde” de Jacques
Signot, insistindo em ignorar a existência da América (Woortmann, 1997, p.119).

9

9

Mapa do mundo medieval. Ver Woortmann (1997, p.66).
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A importância maior das descobertas geográficas durante o período
renascentista, foi justamente a descentralização da Europa. Já que o mundo
conhecido até então era limitado à Europa, Ásia e África, com as novas
descobertas, cai o Orbis Terrarum e toda uma visão de mundo que definia a
Europa como centro do mundo.
A nova realidade geográfica causou mudanças no pensamento
humano, incentivando a ruptura com os antigos valores e verdades religiosas.
Certamente este fato contribuiu para a autonomia da ciência em relação à
religião.
Percebemos duas grandes revoluções nesse período, a astronômica,
com Copérnico, e a geográfica, com Colombo. As duas revoluções vão de
encontro aos dogmas religiosos: na astronomia, a Terra e os demais planetas são
da mesma natureza e estão submetidos as mesmas leis, assim, pode-se existir
homens em outros planetas. Com a descoberta de novos mundos por Colombo e,
mais que isso, mundos habitados, o plano geográfico reafirma o mesmo problema
relacionado às Escrituras10 (Woortmann, 1997, p.58).
O mais importante das revoluções não foi apenas uma nova
cosmografia, mais a “reinvenção do mundo” (Woortmann, 1997, p.59). Uma
nova formulação, um novo sistema de idéias, não só do mundo físico, mas
humano. Percebam que houve uma ruptura diante da autoridade do mundo
antigo, relacionado ao conhecimento escolástico. Agora, a experiência da
autoridade começa a ser substituída pela autoridade da experiência.
Inicia-se o processo civilizador, onde o modelo urbano é contraposto
ao padrão medieval, de vida no campo. A natureza é tida como domínio do
selvagem, algo ameaçador e esteticamente desagradável. O selvagem deve ser
dominado, para que a civilização floresça. A política, ambiente de discussão e
concretização dos conjuntos de normas e ideais civilizatórios, passa a demonstrar
uma produção teórica, que constituiu marco na trajetória da ciência política
universal.

10

Ver no item 2- Do pensamento mítico à escolástica aristotélica.
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A organização da sociedade se deu a partir da divisão das tarefas
produtivas. A política surge no momento em que as relações de troca passam a
ser desiguais, que um novo elemento fundamental passa a evidenciar-se, o poder
(Severino,1994, p. 163-166).
As decisões políticas vão influenciar diretamente as formas de
utilização dos recursos ambientais. A partir da estruturação institucional do
Estado, a liberação para exploração de áreas de florestas virgens, para dragar
areia de rios ou explodir pedreiras é toda fornecida por órgãos governamentais.
As leis de proteção só foram sendo criadas a partir dos problemas ambientais
decorrentes do tipo de exploração que ocorria.
Desta forma, a política, passa a ser o exercício do poder. Fica
evidente que de modo geral tem mais poder quem dispõe dos meios de produção.
Nesse sentido, Severino (1994) afirma que, “o exercício do poder no plano
político, decorre, em última instância, do exercício do poder no plano
econômico” (p.164).
Ao perceber a forte influência que o Renascimento trouxe para a
atual visão de mundo, e conseqüentemente a utilização que se deu aos recursos
naturais ao longo dos séculos, procuro enriquecer a discussão acerca das raízes
do ambientalismo contemporâneo11, analisando nas obras O Príncipe, de
Maquiavel, e A Utopia, de Thomas More, as influências do pensamento dos dois
mais respeitados pensadores políticos da época.
Os dois autores divergem em suas premissas, Maquiavel lutava por
uma Itália nacionalmente unida, liberada de lutas entre pequenas soberanias
internas, reis estrangeiros, o Papa e o Imperador. Defendia uma monarquia
soberana, a formação do Estado Italiano. More, não via nas forças estrangeiras a
ameaça para seu povo (ingleses), o inimigo era interno e identificava-se na

11

Considera-se como ambientalismo o movimento social que surge de um debate amplo acerca do meio
ambiente, que a partir da década de 1960, emerge no plano político e, nas décadas de 1970 e 1980,
emancipa-se, institucionaliza-se e, definitivamente, entra na pauta das reuniões governamentais ao nível
internacional. Ver CHAO, C. H. N. (2001). Manejando o Lazer em Áreas de Potencial Ecoturístico: o
Caso do Colégio Agrícola de Jundiaí/RN. Dissertação de Mestrado. Campinas,SP: Universidade Estadual
de Campinas / Faculdade de Educação Física.
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organização social da monarquia, fonte de dissipações, misérias, genocídeos e
brutalidades.
Na obra de Maquiavel, um manual formulado a partir de
conhecimentos oriundos de fatos históricos com o fim de orientar as ações para
manutenção do poder dos príncipes, na verdade, de uma estrutura de governo, é
possível resgatar passagens que caracterizam bem a necessidade de controlar a
natureza:
Comparo a sorte a um rio impetuoso que, quando enfurecido, inunda
a planície, derruba casas e edifícios, remove terra de um lugar para
depositá-la em outro. Todos fogem diante da sua fúria, tudo cede
sem que se possa detê-la. Contudo, apesar de ter esta natureza,
quando as águas correm quietamente é possível construir defesas
contra elas, diques e barragens, de modo que, quando voltem a
crescer, sejam desviadas por um canal, para que seu ímpeto seja
menos selvagem e devastador. (Maquiavel, 2002, p.137).
Maquiavel demonstra que um Estado para ser forte precisa de
exércitos bem treinados, naquela época o melhor treinamento era na natureza,
adquirindo na vida selvagem a força e aprendendo estratégias para vencer os
inimigos:
3. Os príncipes nunca devem permitir, portanto, que seus
pensamentos se afastem dos exercícios bélicos; exercícios que devem
praticar na paz mais ainda que na guerra, de duas formas: pela ação
física e pelo estudo. A primeira consiste no constante exercício da
caça, que habitua o corpo às agruras, além de manter seus homens
bem disciplinados e exercitados. A caça ensina a natureza das
regiões, a posição das montanhas, a abertura dos vales, a extensão
das planícies; a compreender a natureza dos rios e dos pântanos, o
que requer muita atenção. Esse conhecimento tem dupla utilidade:
em primeiro lugar, aprende-se a conhecer o próprio país e com isso
a melhor maneira de defendê-lo. Por outro lado, com o
conhecimento e a experiência adquiridos sobre um lugar, será
possível compreender facilmente qualquer outro que se precise
observar. As colinas e vales, planícies e rios da Toscana, por
exemplo, assemelham-se de certa forma aos de outras regiões, de
modo que a familiaridade com o campo, numa província, pode levar
facilmente ao conhecimento de outras. E ao príncipe que não possui
esta capacidade falta um dos pontos essenciais de um capitão: é ela
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que permite localizar o inimigo, montar acampamento, conduzir um
exército, planejar uma batalha e assediar uma cidade com proveito.
(Maquiavel, 2002, p.91).
A partir da citação acima, podemos notar pontos de contraposição
entre os autores, More evita a guerra, que acredita ser o último recurso em casos
extremos. Também não simpatiza com a caça, que acredita incentivar a crueldade
nos homens:
Se alguns resistem, vão à guerra. Porque entendem ser um caso de
guerra inteiramente justificado: a posse, por um povo, de um solo
que ele deixa inculto, inútil e deserto, enquanto impede o
aproveitamento e a posse a outros povos, que têm, em virtude de
prescrições da lei natural, o direito de retirar dele subsistência.
(More, 1992, p.44)
Os Utopienses não suportam que seus concidadãos se habituem a
abater seres vivos; esta prática, segundo eles, acaba por amortecer
a piedade, que é o sentimento essencial da natureza humana. (More,
1992, p.44)
Por isso os Utopienses desprezam a caça; eles a consideram uma
atividade indigna de homens livres, e que deve ser deixada aos
açougueiros; o ofício desses últimos não é, como disse há pouco,
exercido na Utopia senão por escravos. E chegam a declarar que a
caça é a arte mais baixa de matar os animais; as outras partes dessa
profissão são mais úteis e mais estimáveis por serem mais
proveitosas, e porque não se mata senão por necessidade, ao passo
que o caçador tira prazer do esquartejamento e da morte de um
infeliz animalzinho. Os Utopienses acham que o fato de se
comprazer em contemplar um assassínio – seja o de um animal –
denota uma natureza sanguinária, e que, além disso, a repetição
dessas distrações bárbaras não pode senão estimular o gosto pela
crueldade. (More, 1992, p.56)
No discurso de Thomas More podemos perceber a concepção de uma
moral onde o homem deve ser piedoso, primar por valores espirituais, cultuando
as belezas naturais - Os Utopienses pensam que a contemplação da natureza e o
louvor ao seu Criador são práticas agradáveis a Deus (More, 1992, p.78).
É interessante perceber no pensamento de More que mesmo a
contemplação de certos aspectos da natureza sendo louvável, há uma
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diferenciação em relação aos ambientes inóspitos. Ao descrever a sociedade
ideal, no país de Utopia, não deixou de se remeter a uma visão da natureza como
domínio do selvagem, do inculto, isso fica claro nas descrições das viagens de
seu personagem Rafael Hitlodeu, aventureiro que juntou-se a Américo Vespúcio
para conhecer o mundo:
Depois de muitos dias de caminhada encontraram aldeias e vilas,
assim como Estados bastante bem governados e populosos. Em
baixo do Equador, de cada lado da região abrangida pela órbita do
sol, eles não encontraram senão uma extensa solidão queimada por
um calor contínuo. Por toda parte a desolação. Esta região tinha um
aspecto sinistro. Sobre o solo, assustador e inculto, não havia outros
habitantes a não ser animais ferozes, serpentes e, finalmente,
homens mais selvagens e cruéis que os animais. À medida que se
afastavam do Equador, pouco a pouco a natureza se tornava mais
suave; o clima menos tórrido, a terra enfeitava-se de verdura, os
seres animados eram mais mansos; enfim, descobriram povos,
aldeias e vilas que mantinham comércio ativo, não somente no
interior da região, mas também com nações distantes, por terra
como por mar. (More, 1992, p.9-10)
A cidade passa a ser o ambiente civilizatório, as montanhas e
florestas em seu estado nativo passam a ser rústicas, feias, grosseiras e precisam
ser cultivadas, transformadas pelo ser humano (Carvalho, 2001, p.40-42).
Faz parte do pensamento hegemônico da época ver a natureza tendo
sua existência predeterminada ao usufruto humano - Quanto à natureza, ela pôs
à nossa disposição, como mãe indulgente, coisas excelentes, como o ar, a água,
o solo, e no entanto enterrou profundamente o que é vão e de nenhuma utilidade
(More, 1992, p.48-49).
Maquiavel, ao defender a caça como exercício estratégico e de poder,
deixa clara a superioridade do homem ante outros animais, da civilização ante o
selvagem. Mesmo assim, acredita que na luta pelo poder, o homem deve se
utilizar das duas características:
2. Como sabemos, pode-se lutar de duas maneiras: pela lei e pela
força. O primeiro método é próprio dos homens; o segundo, dos
animais. Porém, como o primeiro pode ser insuficiente, convém
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recorrer ao segundo. É necessário, portanto, que o príncipe saiba
usar bem quer o procedimento dos homens, quer o dos animais. É o
que ensinaram, veladamente, os antigos escritores, ao narrar como
Aquiles e muitos outros príncipes de outrora foram confiados à
tutela do centauro Quironte, para que este os educasse sob sua
disciplina. A parábola desse professor meio-humano e meio animal,
adverte que um príncipe deve saber usar as duas naturezas, e que
qualquer uma delas sem a outra não é duradoura. (Maquiavel, 2002,
p. 102)
Assim, é previsível que apropriando-se das forças da natureza, o
homem passe a explorá-la e a dominá-la de forma a satisfazer suas necessidades
e aspirações vigentes. More é afeto aos valores morais humanizantes, e mesmo
tendo intrínseco em seu pensamento a visão utilitarista da natureza, procura
mostrar a necessidade de desvinculação dos valores materiais:
Eles mesmo não se utilizam do dinheiro. Guardam o numerário
prevendo acontecimentos que possam advir, e que talvez não se
produzam nunca. O ouro e a prata, de que é feito este numerário,
não têm, em seu país, valor superior ao que a natureza lhes deu. E
quem não vê que estão muito aquém do valor do ferro? Os homens
não podem viver sem ele, como sem o fogo e a água, ao passo que o
ouro e a prata não servem para nenhum emprego realmente
indispensável, só a loucura humana lhes atribui valor em razão de
sua raridade. (More, 1992,p.48-49)
Eles também recolhem pérolas, ao longo das praias, e diamantes e
pedras preciosas em certos rochedos; não as procuram, mas, se, por
acaso, as encontram dão-lhes as crianças pequenas que, durante os
primeiros anos, orgulham-se desses ornamentos. Assim que crescem
percebem que só os pequenos se divertem com essas bagatelas, e,
sem esperar aviso dos pais abandonam-nas, envergonhados. Assim
como procedem as crianças dos nossos países que, crescendo,
desinteressam-se das cascas de nozes, bolas e bonecos. (More,
1992,p.49)
Ao denegar os valores materiais, More nos remete aos valores do ser,
e com isso a uma aproximação com a natureza: Os Utopienses espantam-se que
os homens possam sentir algum prazer em olhar o pálido brilho de uma
minúscula gema ou de uma pequena pedra, quando pode contemplar as estrelas
ou o sol (More, 1992, p.51).
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O autor enfatiza como a supervalorização dos bens materiais
corrompe o ser humano, transformando-o num ser insensível, cruel, e dominador,
por vezes esquecendo de si mesmo: E se espantam, também, de que o ouro, tão
pouco útil por sua natureza, tenha adquirido, no mundo inteiro, tal valor que o
próprio homem que lhe atribui este valor para seu benefício respeite mais o
metal do que a si próprio... (More, 1992, p.51).
Ao pensar na elevação espiritual, na contemplação da natureza, no
modo de produção voltado ao cultivo da terra, More pode ter inspirado os
precursores do naturalismo arcádico, movimento surgido na Inglaterra do século
XVII, que buscava uma harmonia com a natureza através do estudo da ecologia e
da história natural das árvores silvestres, defendia também a valorização da vida
campestre como corretivo moral dos males urbanos (Carvalho, 2001, p.42-43).
Foram muitos os movimentos que surgiram em contraposição ao
processo civilizatório. Um desses movimentos, reconhecido como uma das bases
do atual ambientalismo, que surgiu no fim do século XVIII, teve seu ápice no
início do século XIX, foi o Romantismo12.
O Romantismo surgiu como oposição ao racionalismo, ao
objetivismo, à valorização de uma natureza regida por leis, característicos do
racionalismo. Teve seu início em países como a Escócia, a Inglaterra e a
Alemanha, mas foi na França que esse movimento tomou proporções
revolucionárias, a partir da Revolução Francesa de 1789.
Diferente do disciplinamento dos sentimentos tão exaltado no
racionalismo, a liberação dos impulsos subjetivos era a tônica do Romantismo.
Era privilegiado, ainda que por via artística e secular, tendências e buscas
similares cujo foco e âmbito preferenciais se situavam no interior do sujeito, e
que também desembocavam, com grande freqüência, em aspirações e indagações
religiosas.
Provavelmente a influência que este movimento exerceu advenha de
seus inspiradores, como Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau tinha um
pessimismo profundo no tocante à sociedade e à civilização. Ele não acreditava
12

A autora Isabel Cristina de M. Carvalho, é uma das pesquisadoras que reconhece o Romantismo como
uma das origens do movimento ambiental. Ver Carvalho (2001, p. 40-53).
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nem em uma nem em outra, estabelecendo o postulado de uma natureza humana
primitiva, que vai sendo corrompida pela cultura. Mas não só ela, como também
a propriedade, fonte da desigualdade entre os homens, contribuem para que o ser
originalmente puro e inocente se perverta no contexto da civilização e da
sociedade.
Assim, Rousseau exalta a simplicidade da criação. A voz da alma e
da consciência, particularmente consciência religiosa, deve sobrepor os
ensinamentos da civilização, que em geral nada valem, segundo o pensador. Daí
ressalta, evidentemente, a imagem do bom selvagem, ser íntegro e primitivo, que
deve figurar como ideal para o homem corrompido pela sociedade.
Tal concepção irá gerar o interesse romântico pelo exotismo e pelo indianismo.
Percebam que o apelo à pureza, à busca do homem em estado
“natural”, fez com que o Romantismo passasse a procurá-lo na América e em
outras regiões que se distinguiam ainda pela presença do chamado “selvagem” ou
“indígena” pela diferença acentuada de suas características de “bárbaro” e
“bizarro” em relação aos padrões europeus e ocidentais.
Essa busca da pureza e inocência se dá também e principalmente no
âmbito social. São valorizados a criança e o jovem, já que ainda se achavam mais
próximos da natureza virginal e ainda pouco corrompidos pela sociedade. Tratase de não corromper a jovem vida, deixar que se expanda à vontade, desabrida e
selvagem. O homem deve realizar-se na criatividade e na sensibilidade.
A superação das dissociações da cultura, transpor as divisões sociais,
saltar as particularizações geo-históricas são, na perspectiva romântica, as vias de
acesso ao estado natural do homem, à sua inocência edênica. Mas a aspiração
romântica, na sua busca da unidade, elementar, não se detém nas projeções
utópicas sobre o plano do processo sócio-cultural e mesmo antropológico.
No seu desenvolvimento, ela chega às alturas da comunhão cósmica.
Unir-se e fundir-se misticamente com o universo em sua infinitude é o sentido
pleno da grande síntese da existência. Esta é uma característica do ambientalismo
contemporâneo, que procura mostrar o homem como parte da natureza, e não
superior à mesma.
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Dessa forma, essas características do nativismo13, condoreirismo14,
subjetivismo - presentes no Romantismo, vão ser reafirmados no ambientalismo
contemporâneo. Contudo, observou-se que apenas se levando um modo de vida
romântico, não se conseguia contornar os problemas ambientais.
Era necessário se entender melhor, pesquisar as causas para poder se
tomar atitudes com relação aos problemas ambientais que surgiam, era necessário
se unir para fazer pressão sobre os órgãos governamentais e criar políticas de
controle que efetivassem uma ação eficaz em relação ao meio ambiente.

13

O nativismo diz respeito à fascinação pela natureza. O artista se vê totalmente envolvido por paisagens
exóticas, como se ele fosse a continuação da natureza.
14
Corrente de poesia político-social, com grande repercussão entre os poetas da terceira geração
romântica. Os poetas condoreiros, influenciados pelo escritor Victor Hugo, defendiam a justiça social e a
liberdade.
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4- Mecanicismo, naturalismo e legitimação da ciência moderna

Retornando ao pensamento científico, após esta breve incursão no
pensamento político de Maquiavel e Thomas More, percebemos que a ciência
passa a defender novas teorias e a criar sua independência do pensamento
religioso.
Não se deve pensar que o modelo de Copérnico foi aceito de
imediato, quase um século após suas formulações, devido à Johanes Kepler
(1571-1630) e Galileu Galilei (1564-1642), suas hipóteses começaram a ser
consideradas com seriedade. Kepler modifica a teoria de Copérnico, levantando a
hipótese que as órbitas eram elípticas. Galileu, após se sujeitar duas vezes a
renunciar ao copernicismo, sob pressão da Igreja, elabora o trabalho intitulado
Duas novas ciências, que muito além de apoiar as teorias de Copérnico, foi a
gênese da Física como ciência.
Mesmo com algumas das reformas que a filosofia natural e as
disciplinas matemáticas sofreram durante o Renascimento, a tradição escolásticoaristotélica perdurou por um longo período. Foi no final do século XVII, que o
mecanicismo conseguiu romper com o aristotelismo escolástico, legitimando as
conquistas da revolução científica.
Francis Bacon (1561-1626) foi um dos intelectuais de destaque na
revolução científica do século XVII, publicou seu primeiro livro em 1597,
"Ensaios de Moral e de Política". Em 1603 foi nomeado cavaleiro pelo rei Jaime
I, no mesmo ano que este subiu ao trono da Inglaterra. No ano seguinte, Bacon
foi confirmado como membro do conselho de sábios e teve assento no primeiro
Parlamento do novo reinado, nos debates de sua primeira sessão. Após vários
anos perde o cargo e é banido da corte, sob acusação de corrupção (1621).
Perdendo parte do seu prestígio, dedicou-se ao trabalho intelectual.
Sua ruptura com a ciência antiga já era percebida enquanto estudante e achava
entediante estudar Aristóteles. Bacon considerava a filosofia como uma nova
técnica de raciocínio. Lutava pela ampla reorganização do conhecimento a que
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chamou Instauratio Magna, tentando restaurar o domínio do homem sobre a
natureza que acreditava haver perdido com a queda de Adão.
O núcleo da filosofia da ciência de Bacon é o pensamento indutivo
apresentado no Livro II do Novum Organum, sua obra mais famosa, assim
intitulada em alusão ao Organon de Aristóteles. Publicada em 1620, como parte
do projeto da Instauratio Magna, continha, segundo Bacon, em oposição a
Aristóteles, “indicações verdadeiras acerca da interpretação da Natureza”.
René Descartes (1596-1650) foi o grande expoente do mecanicismo
pois, ao publicar o livro Princípios da Filosofia (1644), forneceu a
fundamentação metafísica dos novos conceitos e métodos introduzidos por tal
revolução.
A filosofia de Descartes assenta numa concepção unitária do saber,
fundada na razão. A sabedoria é única, porque a razão é única, e só ela nos
permite

distinguir

o

verdadeiro

do

falso,

o

conveniente

do

inconveniente. Descartes desenvolveu um método que constitui a base da sua
filosofia e surge como resposta ao ambiente de incerteza do seu próprio tempo.
Através deste método, houve uma tentativa de reconstrução de todo o saber que
era deduzido a partir de certezas indubitáveis.
Após ter posto em causa todo o saber adquirido pela experiência,
chegou à primeira certeza indubitável: a da sua existência como ser pensante Cogito ego sum. É com base nesta evidência que irá desenvolver uma ciência
universal. Suas contribuições para a matemática o fazem ser considerado um dos
criadores da geometria analítica.
Mas foi com outro físico, Isaac Newton (1642-1727), que a ciência
começa a explicar as hipóteses, como as órbitas elípticas de Kleper, de forma
consistente. Newton publicou em 1687, o livro Princípios matemáticos da
filosofia natural, no qual além de desenvolver a teoria de como os corpos se
movem no espaço e no tempo, ainda oferece uma complexa matemática que
analisa tais movimentos.
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Newton formula três leis básicas para explicar os movimentos e
associa a queda dos corpos na Terra aos movimentos dos planetas criando a Lei
da Gravitação Universal.
Desta forma, além de fortalecer as idéias de Copérnico, Newton cria
uma teoria geral que une o entendimento do movimento em esferas anteriormente
consideradas separadas: o Céu e a Terra, dotada de um instrumental matemático
que permite prever novos fenômenos além de explicar os já conhecidos.
Os biólogos começaram a questionar o fixismo, ou criacionismo, a
partir do século XVII. Para eles, os seres vivos modificaram-se ao longo do
tempo, passando por um processo de adaptação aos ambientes em que habitavam.
Essa hipótese ficou conhecida como evolucionismo que se apoiou por inúmeras
evidencias nas áreas do conhecimento como a Biogeografia, a Geologia e a
Anatomia comparada.
É a partir da metade do século XIX que o criacionismo, segundo a
qual todas as espécies viventes foram criadas por um ato divino, é abandonada
pela ciência que se volta para a teoria evolucionista e as teorias de adaptação.
O naturalista francês Jean Baptiste Lamarck (1744 – 1829) foi quem
propôs uma das hipóteses para explicar o mecanismo da evolução. O ponto
central da hipótese de Lamarck, é que certas características adquiridas durante a
vida podem ser transmitidas aos descendentes. Lamarck denominou lei do uso e
do desuso a capacidade que os seres vivos têm de modificarem-se através da
repetição contínua de um esforço ou a maior ou menor utilização de um órgão.
Em meados do século XIX, o naturalista inglês Charles Darwin
(1809 – 1882) lançou a idéia de que a evolução do seres vivos era dirigida pela
seleção natural. Muitas das observações que levaram Charles Darwin a elaborar
sua teoria evolucionista ocorreram durante sua viagem ao redor do mundo.
A viagem foi promovida pelo Almirantado Britânico no navio
Beagle, que zarpou de Davenport no dia 27 de dezembro de 1831 rumo ao
arquipélago de Cabo Verde; aportou no Brasil na Bahia e depois no Rio de
Janeiro; seguiu para a Patagônia, as Ilhas Malvinas e a Terra do Fogo. Esteve nas
Ilhas Galápagos, na Nova Zelândia, Austrália, Tasmânia, Maldivas, toda a costa
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ocidental da América do Sul, do Chile ao Peru e as ilhas Keeling, Maurício e
Santa Helena. Desembarcou em Falmouth no dia 2 de outubro de 1836, quatro
anos e nove meses depois.
Desta viagem, Darwin coletou fósseis, observou inúmeras espécies
animais e vegetais e teve possibilidade de observar fenômenos como terremotos e
erupções vulcânicas. Todo esse material serviu de base para o tema central de sua
obra, a teoria da origem das espécies.
Em 1839, Darwin publicou o livro Pesquisas sobre a geologia e a
história natural nos vários países visitados pelo H.M.S. Beagle, 1832-1836. Este
livro foi o resumo do que foi encontrado na viagem. A obra principal de Darwin,
na qual ele elabora sua teoria foi publicada em novembro de 1859 – The Origin
of Species by Means of Natural Selection.
Esta obra teve uma repercussão tão grande, que além da biologia
influenciou também os fundamentos filosóficos da sociedade ocidental. Nela
estava a afirmação da dinâmica, da mutabilidade dos organismos. Essa teoria
reforçava a nova visão de mundo que se iniciou com o pensamento de Copérnico.
Retomando a construção das visões de natureza, percebe-se que as
demonstrações de Newton, e outros, das relações matemáticas precisas dos
fenômenos físicos; das provas incontestáveis dos paleontólogos encontrando
organismos extintos como fósseis em rochas, colocaram em questão os dogmas
religiosos relacionados ao criacionismo. Uma nova visão é legitimada, a
evolucionista.
A base da Química provém da Alquimia - detentora de preceitos
herméticos e que tendiam ao esoterismo, dificultavam o entendimento da
constituição e transformação da matéria. Foi sendo abandonada até que no início
do século XVI estava praticamente esgotada, num momento em que várias terras
haviam sido descobertas, precisavam ser colonizadas, que eram necessários ser
produzidos diversos tipos de materiais em larga escala, como metais, vidro,
cerâmica, papel, entre outros (Filgueiras, 2002, p. 20).
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Como fruto da revolução geográfica15, percebendo-se o mundo mais
amplo e complexo do que se imaginava, com povos, civilizações, animais,
plantas, minerais e uma infinidade de outras coisas, gerou-se a vontade de
conhecer mais e duvidar de muitas doutrinas que se mostravam ultrapassadas,
dentre elas a Alquimia (Filgueiras, 2002, p. 20-21).
A partir do século XVI e principalmente no século XVII, a Química
passou a ser prática, voltada a resultados concretos. Tornara-se essencial à
Medicina e foi abandonando as premissas doutrinárias da Alquimia (Filgueiras,
2002).
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) é reconhecido como o “pai
da Química Moderna”, ele elucidou vários mistérios que haviam desafiado
muitos cientistas antes dele. Dotado de ética, muito cuidado em seus
experimentos, criativo e independente, influenciou a vida social e política de sua
época.
Entre suas principais descobertas está o início da compreensão do
processo de fotossíntese, o problema da combustão, o processo da respiração
humana, a composição química da atmosfera, o processo de oxidação dos metais,
dentre outras (Filgueiras, 2002, p. 10-11). Lavoisier morre na Revolução
Francesa, acusado de ligações ao Ancien Regime, segundo Filgueiras (2002) um
dos crimes mais absurdos na história da ciência.
Percebe-se, ao fazer um preâmbulo de tudo o que se escreveu até o
momento, a evolução não só do pensamento, mas das ações humanas. O
implemento da técnica através do avanço das teorias, é um ponto essencial para
entender o avanço do conhecimento para a formação da ciência.
Fica bem claro os novos valores que passam a governar as
sociedades. A natureza deve ser transformada, explorada para o bem estar
humano. O rompimento com os dogmas religiosos, cria também um afastamento
dos valores humanizantes, e a razão passa a ser a nova “verdade”.
A ciência passa a realmente interferir na vida social e não se pode
deixar de reconhecer que o avanço tecnológico passa a melhorar a qualidade de
15

Ver item 3 - Do Orbis Terrarum religioso ao estruturalismo político.
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vida da humanidade. Pensemos na questão da medicina. Anteriormente, muitas
doenças eram chamadas de “mágicas”, pois não se sabia como tratá-las, e muitos
morriam em decorrência.
A partir da aplicação de métodos rigorosos de investigação, os
fatores desencadeadores passam a ser descobertos e tratados, e novas tecnologias
são desenvolvidas para uma ação mais eficaz. Diferente da magia, na qual
qualidades ocultas agiam e provocavam efeitos inesperados (às vezes até mesmo
a cura), a ciência procura detectar as causas e reações de forma racional, que
podem ser conhecidas e controladas.
E realmente, um dos grandes objetivos da ciência moderna é
justamente esse “desenfeitiçamento”, a libertação do homem, através do
conhecimento, dos medos e superstições tão comuns até o período medieval.
Assim, tendo como expoentes principais Francis Bacon, Galileu
Galilei e René Descartes, a ciência passa a ser mais que teoria, passando a ser um
conhecimento eficiente, que permite ao homem conhecer, dominar e transformar
o mundo a sua volta.
Infelizmente, essa dominação e transformação se deu de forma tão
abrupta, tão inconseqüente, que ao desenrolar de alguns séculos, o planeta esteja
numa situação de desequilíbrio ecológico tão grande que muitos ecossistemas
não conseguem o ponto de regeneração suficiente para se manter vivo ante a
degradação antrópica.
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5- Da expansão do capitalismo ao Clube de Roma e atuais
concepções

No item anterior percebemos que a partir do século XVI e XVII, com
a necessidade de exploração do “novo mundo”, a afirmação das ciências ante o
teologismo medieval, o processo civilizatório concentrando as pessoas nos
centros urbanos, passam a ser delineados novos valores sociais, novas
necessidades que vão a partir do século XVIII e mais nitidamente no século XIX
influenciar diretamente nos processos ambientais.
Significa dizer que os processos produtivos, que os resíduos
produzidos em maior escala pelas cidades, que a necessidade de matéria prima
para alimentar os novos padrões de consumo das sociedades vão ter impacto
direto no meio ambiente, e começam a ser motivo de preocupação para a saúde
coletiva.
A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, juntamente com a
Revolução Francesa, a primeira de cunho econômico e a segunda de cunho
político, servem de marco para uma nova sociedade que passa a triunfar, a do
capitalismo liberal (Hobsbawn, 2004, p.20).
Em 1848, a “primavera dos povos”, segundo Hobsbawn (2004, p. 2021) a primeira e última revolução européia de realização momentânea dos sonhos
da esquerda, com a queda de velhos regimes da Europa continental a oeste dos
impérios russo e turco, de Copenhague a Palermo, de Brasov a Barcelona, falhou
universalmente.
Em paralelo, houve uma súbita, vasta e aparentemente ilimitada
expansão da economia capitalista mundial, possibilitando novas alternativas
políticas em países “avançados”. A revolução industrial (inglesa) havia engolido
a revolução política (francesa) (Hobsbawn, 2004, p.21).
Desta forma, a partir de meados do século XIX, houve o avanço da
economia do capitalismo industrial em escala mundial, e de uma ordem social
que ele representou, das idéias e credos que pareciam legitimá-lo e ratificá-lo: na
razão, ciência, progresso e liberalismo (Hobsbawn, 2004, p.21).
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Daí em diante, o que acontecesse na terra (local geográfico de
produção) era questão de fatores econômicos, técnicos e demográficos,
considerando todas as peculiaridades locais, passaram a operar em escala
mundial16, ou pelo menos em grandes zonas geográfico-climáticas, assim como
de fatores institucionais (sociais, políticos, legais etc) (Hobsbawn, 2004, p.244).
A expansão das fronteiras agrícolas, com necessária derrubada de
matas, o aumento da extração de minérios, a produção industrial em larga escala,
passaram a provocar problemas que deram origem aos primeiros movimentos em
defesa da natureza. A poluição, juntamente com a conservação, foram a base da
construção da ideologia ambientalista. O movimento ambientalista teve suas
origens no conservacionismo, que se iniciou na América do Norte em meados do
século XIX.
O conservacionismo era tipicamente antropocêntrico, pois utilizandose da ciência procurava o uso eficiente dos recursos naturais, particularmente os
renováveis para o usufruto humano. Significa que a preocupação principal não
era o extermínio de outras espécies, mas a manutenção da espécie humana.
Naquela época, os conservacionistas pouco falavam sobre poluição, procurando
apenas formas mais eficientes de utilização dos recursos.
Paehlke (1989) cita autores como George Perkins Marsh (18011882), John Muir (1838-1914) e Aldo Leopold (1886-1946), que, neste período,
implementaram a discussão da questão ecológica e influenciaram escritores como
Rachel Carson e outros. Estes já afirmavam que a nossa prosperidade e saúde
dependeriam da compreensão e respeito da natureza e seus processos.
Segundo Paehlke (1989), Marsh (1864) tinha uma visão bastante
ampla sobre o problema de se cortar florestas e drenar rios e lagos, medidas que
influenciavam no declínio das espécies e poderia certamente prejudicar a vida do
homem. Através de suas pesquisas, deu informações atualizadas sobre a poluição
e seus impactos sobre os sistemas ecológicos e a saúde humana. Muir (1911)
enfatizou a importância de proteger o solo e as florestas das serras, pois estava ali
16

O novo “ciclo do comércio” no mundo, exigia a produção em larga escala, a produção de excedentes
era importante para o aumento das exportações, e assim a afirmação econômica daquele país, daquela
sociedade.
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a nascente das águas. Seu receio era que tudo se transformasse num deserto.
Leopold (1948), discípulo de Marsh, mostrava a importância do relacionamento
entre os organismos e todo o ambiente, defendendo que o sentimento17 deveria
estar presente, contra balanceando a relação entre sentimento e ciência.
Além de problemas como a devastação de florestas, o problema com
as fontes de água e outros males começam a entrar em debate. Por exemplo, em
1907, o governo Inglês publicou uma reportagem sobre os efeitos do amianto na
saúde. No entanto, apenas em 1918 os trabalhadores dessa área passam a receber
seguro de vida na América do Norte.
No Canadá, não antes de 1975, tomaram-se sérias providencias para
proteger a saúde dos trabalhadores na produção de amianto. Vale lembrar que o
Canadá era o maior produtor de amianto do mundo e que os estudos
epidemiológicos sobre a saúde dos trabalhadores, nesses ambientes, já haviam
sido realizados em 1935. É desastroso pensar que de 1907 a 1975 mais de 50.000
trabalhadores haviam passado por essa área de produção.
Um dos grandes acontecimentos, que incontestavelmente marcou o
início de toda uma reflexão acerca do meio ambiente e da sobrevivência no
planeta, como comentado anteriormente, foi em 1945, com a explosão das
bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Percebeu-se, nesse momento, que o
ser humano havia conquistado o poder de destruir não só a vida de outros seres
humanos, mas de todas as espécies de vida existentes.
Aqui podemos fazer novas ligações com as concepções de natureza
vigentes. Neste momento, duas teorias básicas descrevem o mundo, a teoria geral
da relatividade e a mecânica quântica. Não há necessidade de aprofundar todas as
repercussões que tais teorias trouxeram para a humanidade, mas é importante
analisar, por exemplo, que tais teorias criaram condições de desenvolver a fissão
do átomo, e conseqüentemente a criação da bomba atômica.
Na década de 60, a preocupação geral era o crescimento populacional
versus aumento na demanda de alimento, já prenunciado por Adam Smith no
século XIX. Segundo Paehlke (1989), outro fato importante do ano de 1962, foi a
17

Marsh era um dos ambientalistas influenciados pelo romantismo, e defendia a necessidade da
sensibilidade, da humanidade para o desenvolvimento da consciência ambiental.

53

publicação do livro Silent Spring, autoria de Rachel Carson, um livro de grande
relevância, que trata da destruição do ambiente junto a áreas agrícolas, onde o
uso de inseticidas, em especial o DDT (veneno – muito utilizado em inseticidas
na agricultura), estava causando esterilidade nos pássaros, promovendo assim
uma primavera silenciosa. Tal livro, despertou a atenção para um problema
maior, a extinção das espécies que ocorria descontroladamente, assunto este que
entrará em debate nos anos 80.
Nos anos 70, volta-se para problemas de poluição e energia. No ano
de 1972, as Nações Unidas criaram o primeiro programa ambiental - PNUMA
(Programa das Nações Unidas para o Ambiente), foi na Primeira Conferência das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, intitulada Conferência das Nações
Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo. Contou com a participação de
dois chefes de Estado e representantes oficiais de 70 países. Além da criação do
primeiro programa ambiental, foi feito a declaração de 26 princípios que
formaram a primeira legislação ambiental mundial.
Um dos documentos que foi debatido nesta conferência, foi o
relatório intitulado The limits to growth, elaborado pelo Clube de Roma18, que
aplicava um modelo para fazer projeções em escala mundial, e previa que caso as
tendências verificadas em relação à população mundial, industrialização,
poluição, produção de alimentos e depleção de recursos não fossem alteradas, os
limites para o crescimento no planeta seriam atingidos em 100 anos.
A partir desse momento, a educação ambiental se torna assunto
oficial na pauta dos organismos internacionais. Essa conferência é tida como um
marco para a questão ambiental, onde se traçou diretrizes e metas no âmbito
internacional para a educação ambiental. Como ações concretas, foi definida uma
moratória de dez anos para caça às baleias e um relatório sobre o uso da energia
no planeta.

18

Organização multinacional criada em 1968 pelo industrial italiano Aurélio Peccei e pelo químico inglês
Alexander King. Formado por 100 membros oriundos dos negócios, política e ciências sociais e
ambientais, o grupo nasceu com o objetivo de analisar o dilema da espécie humana em um mundo de
recursos finitos e de sugerir políticas alternativas para enfrentar a crise.
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No final dos anos 70 e início dos anos 80, o ambientalismo passa a
ser efetivamente politizado. Nessa época, predominava a questão nuclear, o
industrialismo, a crise energética, debates nos quais os recursos naturais
deveriam ser conservados para não haver um colapso na economia mundial. Esse
momento é também considerado como aquele no qual ocorre a emancipação do
ambientalismo, passando a ser mais oportunista e a se institucionalizar
(Eckersley, 1995).
Os

anos

90

são

marcados

pela

discussão

acerca

da

“sustentabilidade”, já anunciada nos anos 60. Não é tarefa simples encontrar um
equilíbrio entre interesses econômicos e desenvolvimento planejado com vistas à
preservação ambiental, já que, no caso de uma política ambiental, os critérios e
valores ainda são subjugados ao poder econômico em diversos países,
particularmente nos países periféricos.
Em 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações
Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento ou Cúpula da Terra, conhecida
como Eco-92. Contou com a participação de 176 países, mais de cem chefes de
Estado, 10.000 delegados, 1.400 ONGs e 9.000 jornalistas.
Na Eco 92 foram criadas convenções sobre diversidade biológica
e mudança climática, Declaração de Princípios sobre Florestas e a Agenda 21.
Em 2002, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável ou Cúpula da Terra 2, conhecida como Rio +10.
Participaram mais de 65 mil delegados oficiais e representantes de ONGs e por
volta de cem chefes de Estado.
Segundo Claudio Ângelo, Editor-assistente de Ciência da Folha
de S.Paulo19, os indicadores da saúde do mundo e de seus habitantes na década
que passou, demonstraram que a primeira tentativa de salvamento não foi
suficiente. Os mesmos problemas que tiravam o sono dos cientistas ambientais
antes da Eco-92 -efeito estufa, extinção de espécies, superpopulação e
degradação dos solos- continuam ameaçando a humanidade.

19

Reportagem exibida no dia 24 de agosto de 2002 na edição especial da Folha de São Paulo sobre a
Rio+10.
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Com o avanço tecnológico, a pesquisa científica revelou que a
situação está pior do que se imaginava na cúpula do Rio. O aquecimento global,
cuja ligação com as atividades humanas eram questionadas em 1992, foi
estimado em 0,6ºC no último século e projetado em até 5,8ºC no próximo.
Um quarto das espécies de mamíferos está sob ameaça. Segundo
estimativa da ONU, 70% da superfície do globo será afetada por estradas,
cidades e mineração até 2032, se ninguém fizer nada.
A pobreza no Terceiro Mundo, causa e efeito da degradação
ambiental, aumentou na década da globalização. Estima-se em 1,2 bilhão o
número de pessoas no planeta que vivem com menos de US$ 1 por dia. A
maioria está na África, continente que sediou a conferência.
O quadro político mundial nunca esteve tão hostil à cooperação
entre as nações, desde a Guerra Fria. Com a subida de George W. Bush ao poder,
os EUA passaram sistematicamente a desprezar os acordos multilaterais,
especialmente na área ambiental. O símbolo maior dessa guinada ao
unilateralismo foi a rejeição do Protocolo de Kyoto (acordo contra os gases que
causam o aquecimento global) por Bush em março de 2001.
Foram duas as razões, segundo Bush, que consideravam o tratado
inapropriado. Primeiro, a falta de relevância depositada nos mecanismos de
mercado. Segundo, o não-estabelecimento de compromissos para os países de
renda média com rápido crescimento de emissões. Na verdade, sabe-se que
praticamente 25% da emissão mundial de carbono é proveniente dos Estados
Unidos, e que o controle acarretaria queda considerável na produção industrial e
utilização de combustíveis nesse país, ou seja, haveria uma desaceleração
indesejada de sua economia.
Compreender

como

funciona

a

política

internacional

de

governabilidade do ambiente global não é fácil, quem diria sua aplicação na
prática. Segundo Viola (2003, p.184), tudo começa com o entendimento das
quatro grandes dimensões internacionais de clivagem20 e alinhamento, sejam

20

Diferentes planos sócio-políticos fragmentados segundo a ideologia vigente nas diversas sociedades.
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elas, interestatal, civilizatória, democracia versus não democracia e, dentro da
democracia, liberalismo versus comunitarismo.
A primeira clivagem, interestatal, diz respeito à posição do Estado no
âmbito global. Por exemplo, os Estados Unidos ocupam uma posição de
superpotência interestatal, hiperpotência militar e divide com a União Européia e
o Japão a centralidade econômica. Isso define um poder de negociação
diferenciado para cada nação.
Numa segunda clivagem, há a diferenciação entre as grandes
civilizações: ocidental, latino-americana, eslava, japonesa, confuciana, islâmica,
hinduísta e africana (Viola, 2003, p. 184-185). Para este mesmo autor, a
civilização ocidental é “definitivamente” a que ocupa a centralidade no processo
civilizatório, pelo domínio de mercado, democracia representativa e construção
de um tecnosfera – domínio sobre a natureza através da tecnologia. Segundo o
autor, as demais civilizações já convergiram ou estão em convergência com a
ocidental.
A terceira clivagem é justamente entre o mundo democrático e o nãodemocrático. A questão ambiental tem maior ênfase nos países democráticos, até
porque historicamente é fruto de lutas sociais, dificilmente encontradas em países
não-democráticos.
A quarta clivagem se dá dentro do mundo democrático, entre o
liberalismo e o comunitarismo. O ambientalismo nasceu na vertente comunitária
(predomínio do grupo sobre o indivíduo e da política sobre o mercado), tendo,
com o tempo, dividido-se também na vertente liberal (Viola, 2003, p. 186).
Entender estas clivagens, nos faz perceber a complexidade do que
seja o rol de negociações para haver a governabilidade global da questão
ambiental. Pensemos em um exemplo hipotético para refletir esta questão.
Um país de terceiro mundo, com um regime não-democrático
sobrevivia até o momento da exportação dos produtos provenientes da
exploração de suas minas de amianto. Estudos científicos demonstram que o
amianto é cancerígeno e não deve ser utilizado em muitas aplicações como
anteriormente – caixas d’água, paredes divisórias, etc.

57

Após muitas negociações e o respaldo científico, fica definido que a
exploração de amianto deve ser parada e que o mercado internacional não deve
mais comercializar seus produtos.
Certamente este país será relutante, primeiro por diferenças políticas,
dificilmente aceitará acordos democráticos. Depois por uma questão econômica,
como barrar o comércio da fonte principal de sobrevivência desse país? Depois,
uma questão cultural, que outras alternativas podem os outros países propor que
mudando toda uma tradição, proporcionem ao povo outra fonte de renda que
compense a anterior.
É delicado o jogo entre os diversos atores para defender diferentes
interesses, que, por natureza devem ser originados de regras democráticas que
atendam as necessidades globais.
Para entender um pouco melhor a complexidade que a questão
ambiental proporciona, vamos investigá-la num universo menor, o universitário,
e perceberemos quão difícil é o diálogo entre as partes envolvidas nestes
universos, que parte mesmo das concepções de origem do que é ambiental.
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Capítulo II

Universidade
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1- Do campo científico à gênese do campo acadêmico no Brasil

A sociedade constitui-se numa trama de relações extremamente
complexas, dificilmente uma teoria dá conta de explicar tais complexidades sem
o apoio de outras. O presente trabalho não pretende dar conta de explicar todo o
universo de relações presentes entre os diferentes campos, acadêmico e
ambiental, mas com um instrumental teórico de suporte, baseado no conceito de
“campo social” de Bourdieu, procura clarear e dar entendimentos a boa parte das
ansiedades.
É importante compreender a gênese social destes campos, e
apreender aquilo que os fazem existir dentro da sociedade: qual a crença que os
sustenta, seus códigos de entendimento, o jogo de linguagem que neles se joga,
os bens materiais e simbólicos que neles são gerados, e também, suas hierarquias
internas que predizem um espaço de lutas, repleto de conflitos entre seus agentes.
O campo científico é um campo social como outro qualquer, com
relações de força e monopólio, com lutas internas e estratégias, hierarquias,
interesses e lucros, específicos às características do universo simbólico que o
delimita (Bourdieu, 1976, p.122). Sua estrutura é definida pelo estado das
relações de força entre os protagonistas em luta, agentes ou instituições. Isto quer
dizer que é o resultado das lutas que se encontra objetivado nas instituições e nas
disposições que comandam as estratégias e as possibilidades objetivas dos
diferentes agentes ou instituições pela estrutura da distribuição do capital
específico.
Este capital específico é justamente o conjunto de teorias científicas,
os métodos de pesquisa, o conhecimento erudito, as ações pedagógicas que
caracterizam um habitus21 comum que delimita o campo; concretiza-se através
do conjunto das instituições encarregadas de assegurar a produção e a circulação

21

Habitus são esquemas cognitivos - a partir de uma inserção concreta no mundo, nós construímos
categorias de apreensão desta realidade. É um traço cultural, diferente de um hábito. São estruturas mais
permanentes. O habitus tem uma linguagem corporal, internalizada, que não precisa ser raciocinada a
cada ato. O habitus compartilhado por um grupo definido, faz surgir a noção de “campo social”. Para
maior aprofundamento, ver obras de Bourdieu no referencial bibliográfico.
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destes bens científicos. Percebe-se então uma certa “ordem” de estruturação e
manutenção do campo, voltada principalmente para os novatos do campo da
produção propriamente dita:
Além das instâncias especificamente encarregadas da consagração
(academias, prêmios etc.), ele compreende ainda as revistas
científicas que, pela seleção que operam em função de critérios
dominantes, consagram produções conformes aos princípios da
ciência oficial, oferecendo, assim, continuamente, o exemplo do que
merece o nome de ciências, e exercendo uma censura de fato sobre
as produções heréticas, seja rejeitando-as expressamente ou
desencorajando simplesmente a intenção de publicar pela definição
do publicável que elas propõem. (Bourdieu, 1976, p.138)
Através da citação acima, podemos claramente perceber a luta pela
autoridade científica, parte do capital social que assegura um poder sobre os
mecanismos constitutivos do campo e que pode ser reconvertido em outras
espécies de capital. Isso se deve essencialmente ao fato de que os produtores
tendem, quanto maior for a autonomia do campo, a só ter como possíveis clientes
seus próprios concorrentes. Parece claro que devido à natureza do capital
específico do campo científico, somente quem faz parte deste campo, detém o rol
de conhecimentos e critérios de entendimento da produção científica. De fato,
somente os cientistas engajados no mesmo jogo detêm os meios de se apropriar
simbolicamente da obra científica e de avaliar seus méritos. (Bourdieu, 1976,
p.127).
Nesse sentido, não fica difícil associar uma luta científica com uma
luta política, ora, mesmo nas relações de classes as instâncias de legitimação
tiram sua força legitimadora dos grupos cujos interesses elas defendem. Assim,
percebe-se que é o campo científico,
... enquanto lugar de luta política pela dominação científica, que
designa a cada pesquisador, em função da posição que ele ocupa,
seus problemas, indissociavelmente políticos e científicos, e seus
métodos, estratégias científicas que, pelo fato de se definirem
expressa ou objetivamente pela referência ao sistema de posições
políticas e científicas constitutivas do campo científico, são ao
mesmo tempo estratégias políticas. (Bourdieu, 1976, p.126).
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Essa luta normalmente é desigual, visto que os agentes não possuem
o mesmo capital específico. Os detentores do capital específico de autoridade
científica, dificilmente farão uma distribuição eqüitativa desse capital entre seus
concorrentes. Cria-se assim, uma relação de dominantes e dominados.
Os dominantes procuram a perpetuação da ordem científica que lhes
legitimam, que não se reduz somente ao conjunto de recursos científicos
herdados do passado que existem no estado objetivado sob formas de
instrumentos, obras, instituições e no estado incorporado sob forma de hábitos
científicos, sistemas de esquemas gerados de percepção, de apreciação e de ação,
que são o produto de uma forma específica de ação pedagógica e que tornam
possível a escolha dos objetos, a solução dos problemas e a avaliação das
soluções (Bourdieu, 1976, p.137).
Essa

perpetuação

dá-se

também ao

nível

das

instituições

encarregadas de assegurar a produção e a circulação dos bens científicos, no
nosso caso, especificamente a universidade. E também através das revistas
científicas, que definem o que é ou não publicável, havendo assim, todo um jogo
editorial de interesses que fortalecem ou desestruturam todo um produto
científico, dependendo dos interesses dos grupos que estão no poder.
No pensamento de Bourdieu, não se deve tomar essa problemática da
gênese e das relações internas do campo de forma linear, para ele apenas a
importância política ou social do objeto não é suficiente, mas o que importa é a
construção do objeto, a eficácia de um método de pensar e apreender este objeto
de um ângulo imprevisto:
A consciência dos limites da objectivação objectivista levou-me a
descobrir que existe no mundo social, em especial no mundo
universitário, toda uma série de instituições que produzem o efeito
de tornar aceitável a distância entre a verdade objectiva e a verdade
vivida daquilo que se faz e daquilo que se é – tudo o que os sujeitos
objectivados pretendem lembrar quando opõem à análise
objectivista que «isso não se passa assim». Encontram-se por
exemplo, neste campo particular, os sistemas colectivos que – em
universos em que cada um luta pelo monopólio de um mercado no
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qual não há como clientes senão concorrentes, e em que a vida é por
conseqüência muito dura – permitem que cada um se aceite a si
mesmo aceitando os subterfúgios ou as gratificações compensatórias
oferecidas pelo meio. É esta dupla verdade, objectiva e subjectiva,
que constitui a verdade completa do mundo social. (Bourdieu, 2000,
p.53)
Dessa forma, podemos pensar que os sistemas coletivos surgem e se
mantém através do conhecimento das leis que regem o campo, quem é excluído e
quem se exclui. Uma das “armas” que as instituições utilizam para manter o
status quo, que passa a ser uma verdade objetiva, um capital simbólico
institucionalizado, é o título. O título é considerado uma espécie de regra
jurídica, que faz o agente ser percebido, ter distinção entre seus concorrentes,
sendo garantido como um direito:
É a raridade simbólica do título no espaço dos nomes de profissão
que tende a comandar a retribuição da profissão (e não a relação
entre a oferta e a procura de uma certa forma de trabalho): segue-se
daqui que a retribuição do título tende a tornar-se autônoma em
relação à retribuição do trabalho. Assim, o mesmo trabalho pode ter
remunerações diferentes, conforme os títulos daquele que o exerce
(titular/interino; titular/em exercício, etc.). Dado que o título é em si
mesmo uma instituição (como a língua) mais duradoira que as
características intrínsecas do trabalho, a retribuição do título pode
manter-se apesar das transformações do trabalho e do seu valor
relativo: não é o valor relativo do trabalho que determina o valor do
nome mas o valor institucionalizado do título que serve de
instrumento o qual permite que se defenda e se matenha o valor do
trabalho. (Bourdieu, 2000, p.149)
Assim, a hierarquia interna do campo científico, possui uma ligação
direta com a titulação que o agente detém, mostrando-se claro, não só o título,
mas o poder de legitimação de seu capital científico e a distinção nas instâncias
políticas do meio.
Ao pensarmos em termos de Brasil, uma delimitação deste campo
torna-se necessária, haja vista toda a conjuntura política e econômica que
definem nosso sistema educacional. É bom lembrar que, ao utilizarmos a
conceituação de campo segundo Bourdieu, o sistema de ensino não é igual ao
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campo social acadêmico e, sim, um integrante da superestrutura que o define.
Outro ponto importante é pensarmos a universidade (campo acadêmico) como
um subcampo do universo simbólico que Bourdieu define como “campo
científico” (Bourdieu, 1976, p.122- 155).
O entendimento da gênese do campo acadêmico no Brasil requer o
estudo da evolução do ensino superior em nosso país. A importância fundamental
desta incursão é a de, a partir do estudo da consolidação do ensino superior
brasileiro, entender a dificuldade de assimilação da questão ambiental no
contexto universitário, os principais conflitos, pontos de estrangulamento, que
subsidiem a consolidação de uma interface mais “envolvente e envolvida”22.
É recorrente a discussão do papel social da universidade, do seu
distanciamento com os interesses da comunidade, da necessidade de derrubar os
“muros” que criam o abismo sociedade/universidade. Por isso, é importante
adentrar na história da consolidação do ensino superior, para entender a
cumplicidade nas relações de poder, que sustentam e ratificam o valor legítimo
ou legitimado da instituição universitária. Não se pode perder de vista que o
espaço social é multidimensional, sendo constituído por vários campos
relativamente autônomos, por vezes, a existência de um desses campos pode ser
colocada à prova.
Para manter o diálogo com a problemática central do trabalho, que é
estudar como a questão ambiental vem sendo absorvida pela universidade, vamos
nos reportar aos principais momentos históricos da consolidação do ensino
superior em nosso país, que façam ligação com a evolução da questão ambiental.
A presente construção, tem o autor Luiz Antônio Cunha como
referência central, que nos faz entender através de sua contextualização histórica
e de sua análise, as crises e intencionalidades dos poderes constituídos ao longo
da história que colaboraram para a atual situação do campo acadêmico brasileiro.

22

Ao optarmos pela terminologia “envolvente e envolvida” pretendemos demonstrar que a questão
ambiental deve fazer parte, ser critério para ações, enfim, ser entendida como elemento vital no contexto
universitário, para a partir da consolidação de seu estudo, extrapolar para, realimentar-se nas, mais
diversas realidades sociais.
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Primeiramente, devemos pensar nas estruturas constituintes de nossa
sociedade. No período colonial, a sociedade brasileira era composta por
colonizadores portugueses, cujo único interesse era explorar as riquezas da
colônia e voltar para Portugal; por negros escravizados, trazidos da África; e
índios, nativos considerados inferiores e incapazes de criar cultura.
A questão ambiental no período colonial pouco tinha repercussão,
pois acreditava-se que os recursos do país eram inesgotáveis. Além das densas
florestas, muitas riquezas minerais foram descobertas, e isso aumentava o
interesse de Portugal, que explorava cada vez mais recursos da colônia para
manter sua expansão.
A imprensa, os intercâmbios comercial e cultural eram proibidos, a
cultura da metrópole era imposta, os poucos brasileiros (filhos dos colonizadores)
que tinham condições, estudavam na Europa, e a produção cultural na colônia era
impostamente inibida. Os colégios estavam na mão dos jesuítas, que tinham o
interesse de manter a hierarquia colonial.
Apenas com a vinda de D. João VI para o Brasil, o contexto
educacional começa a ser desenvolvido. São criadas as escolas régias, os cursos e
academias. Em 1808 é criada a Faculdade de Medicina da Bahia, resultante da
evolução dos cursos de anatomia, cirurgia e medicina.
Após o Império, o regime adotado foi a República, com o modelo
capitalista de desenvolvimento. A divisão de classes já era forte desde o período
colonial, onde os escravos e os índios eram a parcela social mais oprimida
daquele sistema.
Os filhos dos barões que nasciam no Brasil passam a lutar pelos
interesses do país, iniciando um processo de independência. A princesa Isabel
instituiu a Lei Áurea e iniciou o processo de libertação dos escravos e a luta por
uma sociedade mais justa, pautada nos princípios da liberdade. Ao longo dos
anos a sociedade brasileira passa a constituir-se no retrato similar das sociedades
capitalistas, com classes alta, média e baixa.
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A partir dos anos 1940, quando os monopólios e as políticas
governamentais dificultam a ascensão social através do comércio, a universidade
passa a ser trampolim para a ascensão das classes médias. Para Cunha (1989),
Correlativamente ao estreitamento do canal “empresarial” de
ascensão, abriu-se outro, levando as camadas médias a redefinirem
o próprio modelo de sucesso. Ficando mais difícil acumular o
capital necessário ao ingresso nas classes dominantes, passou-se a
definir o topo das burocracias públicas e privadas como o alvo da
ascensão. Buscava-se a promoção no interior das burocracias
resultantes (as privadas) e propiciadoras (as públicas) do próprio
processo de monopolização que inviabilizou o modelo empresarial
de ascensão. Como essas burocracias são organizadas de forma
hierárquica, utilizando os graus escolares como requisitos de
admissão e promoção aos diversos níveis de poder, remuneração e
prestígio, houve uma demanda de escolarização em todos os graus.
O ensino superior, por ser mais raro, teve sua demanda aumentada
numa proporção superior à dos outros graus. (p.47-48)
Assim, as camadas médias passaram a definir seu projeto de
ascensão social como dependente do projeto de carreira dos jovens, a ser
realizado mediante a obtenção de diplomas de curso superior, que propiciassem o
desempenho de ocupações para as quais eles eram requisito necessário.
Desta forma, a estrutura de ensino passou a ser uma das principais
discussões. A luta pela reforma universitária, por sua autonomia, vira a pauta de
reivindicações do movimento estudantil e docente. Já no governo Dutra, em
1947, o Ministro da Educação, Clemente Mariani organizou uma comissão para
redigir um anteprojeto de lei a ser enviado ao Congresso:
A autonomia universitária, em termos didáticos, administrativos e
financeiros, era um dos pontos mais importantes do anteprojeto. A
autonomia didática consistia na capacidade de fixar os currículos,
os programas, os métodos de ensino, os processos e as épocas de
avaliação, antes prescritas minuciosamente por normas federais,
completada pela liberdade de cátedra. Os processos de concurso de
cátedra passavam a ser completamente internos às universidades,
não cabendo sequer recurso ao Ministério da Educação. A
autonomia administrativa permitia a elaboração de estatutos e
regimentos, sem a interferência do ministério. A autonomia
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financeira implicava em grande flexibilidade no uso das verbas e na
feitura dos orçamentos.(Cunha, 1989, p.113)
É preciso entender, que todo o anteprojeto de Mariani recebia apoio
dentro das estâncias burocráticas do Estado, pois seguia na direção dos
paradigmas norte-americanos, na concepção da escola pública propulsora do
progresso e propiciadora da redistribuição dos indivíduos pela escala social.
Dessa forma, ajustava-se como uma luva à concepção do desenvolvimento do
país, conduzido pelo Estado, em benefício da nação, aliando o proletariado à
burguesia industrial, contra o atraso, a antinação, isto é, o latifúndio e o
imperialismo (Cunha, 1989, p.122).
A luta pela modernização do ensino superior conclamada pelo
movimento estudantil acaba sendo absorvida pelo Estado, contudo, os objetivos
atenderam quase exclusivamente aos imperativos da segurança e do
desenvolvimento. Acreditava-se que, formando profissionais em grande escala,
principalmente na área tecnológica, poderia haver o rompimento dos laços de
dependência que entravavam o desenvolvimento do país, e isso seria a condição
essencial para a perfeita integração econômica, diplomática e militar no conflito
entre o “mundo livre”, liderado pelos Estados Unidos, e a “cortina de ferro”,
pela União Soviética.
A questão ambiental em nível nacional continuava sem muitas
preocupações, mas o desmatamento descontrolado já cobrava certas atitudes por
parte do governo, como a criação em setembro de 1944 da Seção de Parques
Nacionais do Serviço Florestal. Nesse momento o Brasil já era grande fornecedor
de matéria prima para os países industrializados, acarretando a transformação das
paisagens naturais iniciada na colonização com a exploração do pau-brasil.
O contexto político internacional nessa época não pode deixar de ser
considerado no âmbito das reformas educacionais no país. É nesse momento, que
o Brasil se rende ao imperialismo americano, acata boa parte de suas decisões
políticas em âmbito internacional, angaria fundos para investimentos internos
com uma forma de pagamento caracterizada pela interferência política, pois
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passa a sofrer influência direta em grande parte das decisões políticas internas,
inclusive relacionadas à educação.
Em 1947 é criado o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica,
segundo Cunha (1989, p.155), uma ilha de ensino superior moderno num mar de
escolas arcaicas23. E isso animou os reformadores do ensino, principalmente
aqueles que viam na sua modernização o caminho necessário para que o país
adquirisse a maioridade científica e tecnológica.
Os reformadores do ensino, talvez até sem perceber a influência do
imperialismo americano, apoiaram o desenvolvimento científico segundo os
parâmetros do Estado, pois pensavam ser indispensável para viabilizar o
rompimento dos laços de dependência do exterior, ou, então, para os reforçar, no
intuito de modernizar o país, começando pelo sistema educacional, à imagem do
paradigma do país capitalista hegemônico, que seria o mais “desenvolvido”
(Cunha, 1989, p.155).
Em 1949 foi encaminhado ao Congresso o anteprojeto de criação do
Conselho Nacional de Pesquisas, em janeiro de 1951. Com a lei nº 1.310 (Cunha,
1989, p.156) é criado o CNPq, órgão que pretendia promover a pesquisa
científica e tecnológica no Brasil. Os objetivos de sua criação resultaram de uma
complexa discussão da promoção da segurança e do desenvolvimento do país.
Naquele contexto, a pesquisa científica e tecnológica era
praticamente inexistente nas escolas e faculdades, o CNPq fora criado justamente
na tentativa de suprir as deficiências das universidades, reconhecidas como o
lugar próprio onde a pesquisa deveria ser realizada. Mesmo incentivando a
pesquisa nas instituições, é possível,
23

São nove as características nomeadas por Cunha (1989) que definiram o ITA como uma universidade
moderna: I- Não havia cátedras vitalícias; II- Plano de carreira para o magistério no qual o nível de
auxiliar de ensino era ocupado por estudantes de pós-graduação e os demais níveis – assistentes,
associados e plenos eram obtidos por merecimento comprovado; III- Organização departamental; IVProfessores e alunos residiam no campus e se dedicavam exclusivamente ao ensino e à pesquisa; VProfessores à disposição fora do período de aulas; VI- Currículo flexível; VII- As cinco séries do curso
divididas em dois anos para a parte fundamental comum a todas as especializações e três anos para a parte
profissional específica de cada especialização; VIII- Promoção do autogoverno e da autodisciplina; IXEstímulo à investigação e à pesquisa, principalmente na pós-graduação com o objetivo de formar novos
docentes e pesquisadores.
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... que o principal efeito do CNPq na modernização do ensino
superior no Brasil tenha sido indireto, produzido pelas centenas de
professores bolsistas que, de volta às suas universidades,
procuravam reproduzir nelas a organização da atividade acadêmica,
quando não a temática e a metodologia vigentes nas universidades
dos países onde estudaram, em particular nos EUA. (Cunha, 1989,
p.158-159)
Nesse contexto, um impasse se concretiza. Até os anos 1950 a
universidade tinha um papel de aparelho socializador muito forte, agindo na
manutenção da ordem social instalada. Porém, a partir desta década e da década
seguinte, a universidade se torna incapaz de desenvolver esta função. Os
estudantes, ao tomar consciência de sua inserção social, passaram a reivindicar
novos padrões de carreira, e isso implica em transformações sociais mais amplas,
ou seja, é necessário que se modifique a ordem social que sustenta o padrão
indesejado de carreira.
Como reação, surgem duas lutas no intuito de redefinir a função
universitária, uma em prol de reforçar a função de manutenção da ordem e, outra
no sentido contrário, procurando o desenvolvimento de uma pedagogia
libertadora (Cunha,1989, p.66-67). Nessa passagem ficam bem claras as lutas
internas apontadas por Bourdieu para a constituição de um campo social,
percebendo que os agentes de um mesmo campo podem lutar por objetivos
diferentes, e são esses conflitos que caracterizam os limites de um campo em
relação à outro.
Em meados dos anos 1950, grupos de intelectuais começam a se unir
em prol da defesa da natureza, isso indica que possivelmente as preocupações já
faziam parte das discussões no âmbito acadêmico. Não podemos esquecer que
grande parte das preocupações foram influenciadas pelas lutas ambientais
internacionais, trazidas ao Brasil pelos pesquisadores que se qualificavam no
exterior.
É no fim dos anos 1950 que parte dos estudantes universitários
deixam de servir de massa de manobra para os conflitos entre segmentos das
classes dominantes, passando a atuar como aliados explícitos das classes
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trabalhadoras na construção de uma nova ordem social. Não que os estudantes
fossem ingênuos, pois, desde a fundação da UNE, em 1938, o Estado não pôde
ignorar o potencial político dos estudantes universitários, devido a capacidade de
mobilização por ela alcançada em todos os momentos críticos da situação do
país, porém, até início dos anos 60, ainda caíam em algumas armadilhas das
classes dominantes, pensando no avanço do próprio movimento estudantil.
Um exemplo foi o apoio dado à posse de João Goulart. Mesmo com
diversas diretrizes para reforma universitária provenientes do I Seminário
Nacional de Reforma Universitária, os estudantes foram traídos com a aprovação
da lei de diretrizes e bases seguindo uma linha contrária à da Campanha de
Defesa da Escola Pública e, ainda sofreram alguns vetos e a recusa de audiência
por parte do presidente.
É bom lembrar que no início e em meados do século XX o Brasil
passa a receber diversos grupos de imigrantes, provindos de países europeus,
asiáticos, e do oriente médio, principalmente em decorrência de guerras ou
revoluções culturais. Estes imigrantes vinham para o Brasil com o intuito de
construir uma nova vida, e tanto eles como os filhos que nasciam em território
brasileiro passam a ter grande influência nas decisões sócio-políticas do país.
Em 1950, por força da deterioração dos orçamentos, pelas
reivindicações do movimento estudantil por um ensino gratuito, e pela busca dos
professores e funcionários por privilégios do funcionalismo público federal,
surgiu a Lei n° 1.254 (Cunha, 1989, p.91), federalizando estabelecimentos de
ensino superior mantidos pelos estados, municípios e por particulares. Neste
momento, percebe-se o campo acadêmico em plena consolidação, conquistando
espaço nas relações com outros campos, e assim, obtendo sua autonomia.
Esse processo de federalização se deu até o ano de 1962, quando o
Conselho Federal de Educação impôs resistência por motivos de dotação
orçamentária. Em dezembro de 1951, trinta e nove instituições foram
beneficiadas com recursos federais alocados pela Lei 1.523, e de 1954 até 1961,
mais nove entidades de ensino superior haviam sido federalizadas (Cunha, 1989,
p.91-92).
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Analisando o contexto educacional, podemos dizer que no governo
populista, de 1945 a 1964, o ensino superior teve um crescimento relevante.
Segundo Cunha (1989, p.93), de 27.253 estudantes, em 1945, passou-se a
142.386, em 1964, delineando um crescimento de 12,5% ao ano. Grande parte do
aumento das matrículas se deu em estabelecimentos públicos. Em 1954, as
universidades públicas absorviam 59,7% das matrículas, chegando a 61,3% em
1964. Em 1945, haviam 5 universidades e 293 estabelecimentos isolados, em
1964, o número de universidades era de 37 e os estabelecimentos isolados
chegaram a 564.
A criação da Universidade de Brasília foi outro fato marcante na
modernização do ensino superior no Brasil. O contexto era de unificação do país,
no governo de Juscelino Kubitschek (1955-1960), que tinha a proposta de
desenvolver em cinco anos o que o país não havia desenvolvido em cinqüenta.
Foram dois os principais propósitos para a criação da Universidade
de Brasília quando a população imigrante da nova capital ainda não causava
demanda suficiente para sua instalação. O primeiro foi manter junto à burocracia
governamental uma reserva de especialistas de alta qualificação, que assessorasse
a alta administração do país; o segundo era criar um paradigma moderno para o
ensino superior brasileiro, mais amplo do que o ITA, pois adentraria em todos os
campos do saber, sendo capaz de influir nos rumos das universidades e escolas
arcaicas não só pelo seu exemplo, mas também, pelo poder conferido ao estar na
capital do país e ser patrocinada pelo Estado (Cunha, 1989, p.169-170).
O que se percebe até então (meados dos anos 1960), é que a
educação servia principalmente aos anseios minoritários das classes dominantes.
Passando a ser “mercadoria de troca” para políticos em ascensão. Analisemos: se
a possibilidade de ascensão social das classes médias estava ligada ao seu grau de
titulação escolar, certamente as promessas políticas para a expansão do sistema
educacional agradariam a grande parte dos eleitores.
A questão da reforma universitária crescia, a UNE organizou em
maio de 1961, em Salvador, o I Seminário Nacional de Reforma Universitária;
em março de 1962, em Curitiba, o II Seminário Nacional de Reforma
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Universitária e em Belo Horizonte, no ano de 1963, a terceira versão do
Seminário. Destaco como discussões maiores que se tornaram bandeira de luta,
os dois objetivos principais da reforma proposta na Carta do Paraná:
o primeiro, como sendo a criação da intelectualidade revolucionária
que esteja impregnada de ideologia a serviço das massas
trabalhadoras, e levem a soluções socializantes as lutas dessas
classes; e, em segundo ponto, a pesquisa das referidas soluções
inéditas que a realidade brasileira implica, embora ainda pouco se
possa dizer sobre suas possibilidades. Mas um fato de repercussão
tão vasta sobre a vida nacional não deve nem de longe ser afastado
do quadro das lutas de classe, mas entendido como uma das suas
manifestações mais violentas. Já se compreende que a manutenção
da antiga estrutura universitária é impossível, e, portanto, a divisão
das lutas é em torno da reforma como deverá ser feita.(Cunha, 1989,
p.237)
Seis meses após o I Seminário Nacional de Reforma Universitária
organizado pelos estudantes, os reitores realizaram o seu. O fruto do debate entre
estudantes e reitores foi o Fórum Universitário, criado em 1962, com o intuito de
ser um órgão de negociação junto ao MEC. Este Fórum integraria os interesses
estudantis, as propostas dos reitores e do Conselho Federal de Educação.
O CFE certamente teve maior poder de manipulação, pois era o
conselho criado pelo próprio Ministério da Educação para defender seus
interesses. Após cinco anos de debates, elaboração de pareceres, resoluções e
indicações, foi decretada a lei de reforma universitária, de novembro de 1968,
com o intuito de inverter a crise universitária que se instalou a partir de 1964 com
a instalação do governo autoritário.
Na discussão sobre o ensino público e gratuito, são diversos os
aspectos a serem considerados. Um deles é o interesse do Estado (dimensão
máxima do campo social político) enquanto mantenedor financeiro das
instituições que integram a parcela pública do campo acadêmico24.
Já em 1965, percebe-se a intenção do governo autoritário de
desobrigar o Estado da questão educacional. É nesse ano que ocorre uma revisão
24

Como instituições constituintes do campo acadêmico brasileiro, lembremos das universidades públicas
federais, estaduais e municipais; das universidades particulares; das confecionais e das comunitárias.
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no Plano Nacional de Educação elaborado pelo CFE em 1962. Nessa reforma
percebe-se claramente o apoio à privatização da educação:
Na revisão, além de deslocar para mais adiante as metas originais –
como a de matricular 100% da população de 7 a 11 anos de idade
em escolas primárias, o CFE aumentou os recursos a serem
transferidos para o setor privado. A versão de 1962 daquele plano
previa que 3% dos recursos do Fundo Nacional do Ensino Primário
fossem destinados a bolsas de estudo em escolas particulares; a
revisão de 1965 aumentou essa proporção para 5%. Da mesma
forma, o Fundo Nacional do Ensino Médio, de 14,5% para 20%, e o
Fundo Nacional do Ensino Superior, de zero para 5%. (Cunha e
Goes, 1989, p.43)
O movimento estudantil se viu impotente momentaneamente ante a
este quadro de desestruturação do ensino público e gratuito no início do governo
autoritário, pois fora desorganizado com a implantação do sistema de créditos nas
instituições superiores e a regulamentação do movimento pela Lei Suplicy, que
obrigava os estudantes a votarem para a eleição dos diretórios acadêmicos, mas
em contrapartida, limitava o campo de atuação do movimento, tornando as
entidades presas fáceis da intervenção das direções das faculdades e das reitorias
das universidades.
O governo autoritário percebendo uma articulação perigosa aos seus
interesses, ainda baixou o decreto-lei 228/67, limitando ainda mais as entidades
estudantis e ameaçando com punições os diretores e reitores que não as
contivessem no campo de suas atribuições absolutamente apolíticas, isto é, toda
atividade política que reforçasse a política da ditadura (Cunha e Góes, 1989,
p.85).
Não se pode esquecer que os anos 1960 são marcados pelos
movimentos da contracultura, efervescentes nos Estados Unidos e Europa. Os
movimentos ecológicos no sentido da invenção do ambiental, se originam nesse
contexto de “liberação universal” (Carvalho, 2001, p.55). Imaginem, o Brasil em
pleno regime militar e o mundo com ideais libertários, isso certamente
influenciou as classes intelectualizadas a manter os movimentos de resistência
contra o regime imposto.
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Percebe-se nitidamente que o governo autoritário conseguiu utilizar o
modelo americano de estruturação universitária justamente para um objetivo
contrário à sua concepção. O enquadramento das unidades na estrutura
departamental acabou por desarticular totalmente a integração universitária.
Cada “setor” do conhecimento, cada cátedra25 ou resíduo de cátedra lutava
para constituir um departamento, apartando-se dos demais (Cunha e Góes,
1989, p.85).
Assim, estando desarticulados, os movimentos docente e estudantil
não conseguiram por um bom tempo lutar contra a privatização do ensino. A
partir dos anos 1960 foi freada a expansão do ensino público e gratuito,
principalmente o de nível superior. O CFE foi grande articulador para esse
quadro, pois facilitava a concessão de autorização para funcionamento e
credenciamento das faculdades particulares que se multiplicavam a cada dia.
Com isso, as matrículas no ensino superior público que, em 1964, representavam
mais de 60% do total, em 1984 só conseguiram abranger 25%, já que o
crescimento das vagas foi resultado da multiplicação das faculdades particulares
(Cunha e Góes, 1989, p. 49).
O parágrafo acima denota a intervenção direta do campo político na
autonomia do campo acadêmico. É complexa a discussão dos interesses
governamentais que acabaram por privilegiar uma parcela dos agentes
constituintes do campo acadêmico, a dos “empresários do ensino”, que passam a
figurar como dominantes da hierarquia interna do campo naquele momento, pelo
menos em termos econômicos e políticos.
A intenção do governo autoritário foi tão nítida, que até mesmo
consultores externos (General Accounting Office do governo americano)
denunciavam as políticas educacionais. O governo brasileiro estaria utilizando
investimentos externos para diminuir os gastos públicos, agravando a
seletividade ao transferir recursos para instituições particulares: 1% do total de
recursos alocados no 1º grau, 40% do total de gastos com o 2º grau e 39% com
25

No sistema de cátedras (modelo europeu), um professor – catedrático, era vinculado à uma disciplina,
tida como área de conhecimento. Seu cargo era vitalício, e toda as propostas da hierarquia interna –
professores adjuntos, assistentes, auxiliares passava por sua intervenção e decisão.
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o superior estariam sendo transferidos para estabelecimentos particulares.
(Cunha e Góes, 1989, p. 51).
A preocupação em denunciar esta transferência, verdadeiro assalto
aos recursos governamentais, estava na feição antidemocrática do sistema
educacional, pois não estavam sendo disponibilizados recursos para a expansão e
melhoria da qualidade da rede pública de ensino. O governo autoritário
conseguiu aprovar no Congresso em 1967, da Constituição, a retirada da
vinculação automática de verbas para o ensino. Assim, a participação do MEC no
orçamento da União, que oscilou entre 8,5% e 10,6%, no período 1960-1965,
desabou para a metade desses níveis nos anos 70, chegando a 4,3% em 1975.
Essa desobrigação do Estado com a educação, teve seu efeito mais
devastador no ensino superior, onde muitas entidades tiveram que paralisar
importantes atividades de ensino, pesquisa e prestação de serviços. Segundo
Cunha e Góes:
Para cada Cr$ 100,00 que as universidades federais receberam em
1980, a elas foi destinado, em 1984, apenas Cr$ 37,80. No mesmo
sentido descendente foi a remuneração dos professores: de janeiro
de 1979 a abril de 1984 houve uma perda salarial de 103%, o que
levou muitos professores a procurarem outros empregos como
complemento ou substituto da pesquisa e do ensino. Em ambos os
casos, o resultado foi a deterioração da qualidade da universidade
pública.(1989, p.52)
Não só as universidades públicas tiveram seus recursos reduzidos,
pois para conseguir os objetivos de desestruturação do ensino público e gratuito,
o regime autoritário cortou recursos até mesmo das agências governamentais de
fomento, CNPq, CAPES e Finep. Apenas 20% do montante que recebiam em
1975 lhes fora destinado em 1984.
Isso repercutiu enormemente nos movimentos populares, que em
1982, conseguiu atingir o Congresso Nacional, renovado pelas eleições.
Novamente é instituída a vinculação automática de verbas para o ensino, sendo
destinados pelo menos 13% da receita dos impostos, no âmbito federal, e 25% no
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estadual e municipal, para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso foi
uma vitória das forças democráticas.
Porém, o governo Figueiredo (1979-1985) conseguiu minimizar o
ganho para a educação, retirando impostos que seriam destinados aos percentuais
educacionais e direcionando fundos para as escolas militares e o treinamento dos
funcionários de bancos oficiais e a formação de diplomatas.
Diante do quadro de evolução do ensino superior no país, entende-se
melhor como a questão ambiental acabou ficando alheia à vida universitária.
Devido ao ensino superior no Brasil ter como uma grande função a de capacitar
mão de obra para o crescimento do país, como poderia haver discussão de uma
problemática que era fruto do próprio desenvolvimento pretendido? Ou seja,
como discutir um problema que poderia mudar todo um modelo de
desenvolvimento que nem ainda havia se consolidado em nosso país.
Outro ponto a ser percebido, foi o engessamento promovido pelo
sistema organizacional das universidades, influenciado pelos interesses do poder
instituído em se desobrigar de oferecer um ensino superior público e gratuito. É
nesse contexto de engessamento que justamente as discussões ambientais
fervilhavam no contexto internacional, isso é marcante ao se pensar que a
Educação Ambiental só começou a ser pensada no Brasil no final dos anos 1980,
enquanto em 1972 havia ocorrido em Tibilisi a maior reunião unindo governantes
de diversos países, definindo os parâmetros para a Educação Ambiental em nível
internacional.
A ideologia dominante, versus os interesses dos componentes
“dominados” do campo acadêmico, tornaram-se um conflito que acabou por criar
um distanciamento26 entre a universidade e a sociedade, trazendo a tona todo um
debate sobre a importância da universidade.
A universidade tem a missão de inovar e é responsável pela
preservação da cultura; deve estimular e desafiar a razão, libertar a inteligência
para a plenitude de sua possibilidade (Santayana in Buarque, 1994, p.12).
26

O distanciamento universidade/sociedade vai ser melhor discutido ao longo do trabalho, mas já
podemos refletir em algumas direções: se é simbólico, se é concreto ou se é apenas uma questão de
delimitar melhor o papel social da universidade.
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Entretanto, nas experiências do dia a dia a universidade tem ficado à margem das
grandes aventuras do homem.
Um exemplo clássico dessa assertiva é descrito por Buarque (1994)
em seu livro A Aventura da Universidade. O autor cita a “Síndrome de
Salamanca”, quando, em maio de 1486, os reis Fernando e Isabel de Espanha
consultaram os professores de Salamanca sobre o projeto de Cristóvão Colombo
que pretendia chegar às Índias navegando pelo Ocidente. Além de razões
teológicas, o principal argumento contrário à viagem, estava na questão do
diâmetro da Terra, que seria maior que a estimativa feita por Colombo. O parecer
final da comissão de Talavera (dominicano coordenador da comissão) emitido
em dezembro de 1490, foi decididamente contrário à viagem.
Os professores de Salamanca acertaram em seus cálculos, porém o
seu apego aos dogmas da época e o medo da aventura de navegar em direção ao
novo marcou sua incompetência. Graças à insistência de um grupo de
aventureiros de buscar seus sonhos e da rainha ter decidido correr o risco, um
novo mundo foi descoberto.
Segundo Buarque (1994), quinhentos anos após Salamanca, o
excesso de especialização e a função utilitária da atividade acadêmica reduziram
o apelo à aventura. Professores e alunos preferiram o comodismo da carreira. As
idéias radicais surgem fora do campus e são rejeitadas pela universidade, que
passa a agir como um freio (p.14).
São raras as decisões da universidade brasileira que têm levado em
conta os interesses da sociedade que a sustenta. Isso se deve à liberdade mal
utilizada, o que faz da universidade prisioneira de seus próprios interesses.
No atual contexto de “sucateamento” de muitas instituições em nosso
país, percebe-se a necessidade de se esclarecer a opinião pública sobre a
importância do investimento na academia devido a sua multiplicidade de
atribuições. Fagundes (1986), diz que algumas afirmações acerca da
universidade, como a universidade é uma ‘torre de marfim’, é descomprometida
com o seu meio, é alheia aos problemas de seu tempo, remetem a certas
reflexões.
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A primeira sugere que a universidade não vem cumprindo com sua
função social, sendo então, inútil e dispensável. Porém, deve-se pensar que, se a
universidade foi totalmente ausente de qualquer preocupação social, como
explicar-se-ia a sua existência enquanto instituição social? Logo, Fagundes
aponta para a necessidade de se discutir a abrangência e a destinação social dos
compromissos da universidade.
O ensino, modalidade mais tradicional da universidade, vem sendo
usado, conforme esse mesmo autor, para desincumbir-se de seu papel social.
Com o decorrer do tempo a pesquisa surge com a função de produzir novos
conhecimentos de acordo com as necessidades do meio no qual a universidade se
insere. Muito embora tanto ensino como pesquisa têm se caracterizado muito
mais pelo atendimento de pequenas parcelas da sociedade, mesmo assim, não se
pode negar sua relevância social.
Para estender os benefícios da universidade àqueles que não são
atingidos pelo ensino e pela pesquisa, Fagundes enfatiza a importância da
extensão, concebida como uma prestação de serviços voltada para setores mais
amplos da sociedade, que procura integrar os grupos que estão mais à margem da
sociedade, desfazendo-se assim, a imagem elitista pronunciada pelo ensino e
pesquisa.
Se esse debate vem à tona nos dias de hoje, não se pode esquecer
que, historicamente, as universidades têm sido reconhecidas pela iniciativa em
sintonizar-se com a sociedade, como por exemplo a participação ativa das
associações de docentes e estudantes na luta pela anistia (1979) no final do
governo autoritário.
Não se pode perder de vista que a universidade opera e é um símile
conceitual do mundo, ela reflete as mudanças sociais e mais importante, não atua
como um multiplicador passivo da cultura, mas tem certa capacidade de nela
imprimir a sua marca e de propor-se projetos de transformação racional da
totalidade social de que a universidade participa (Ribeiro, 1978, p.14).
Mesmo neste contexto de certo distanciamento da universidade com
a sociedade, algumas iniciativas têm procurado transpor esses "muros", através
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da inovação e criação de novas formas de intercâmbio de informações que
contribuam tanto para o desenvolvimento acadêmico como para o setor público e
privado. São iniciativas localizadas, partindo normalmente de grupos de
pesquisa.
A questão ambiental assume uma nova importância social, evoluindo
de uma discussão inicialmente romântica e individualista, que passa a agregar
grupos vitimados pelas agressões ambientais, amadurece sendo absorvida pela
academia que passa a perceber a necessidade de estudar cientificamente a
questão, e por fim institucionaliza-se, adentrando o campo das decisões políticas.
É necessário então, que se estude como a questão ambiental vem
sendo absorvida pela universidade, tanto no âmbito do ensino, da pesquisa, como
da administração. A partir de 1991, a Portaria 678 do MEC (14/05/1991) resolve
que os sistemas de ensino em todas as instâncias, níveis e modalidades devem
contemplar, nos seus currículos, entre outros, os temas e conteúdos referentes à
Educação Ambiental.
Remetendo-nos ao quinto tópico do primeiro capítulo, percebe-se
que a própria legislação já é fruto das lutas por legitimação dos interesses do
campo. Se utilizarmos a leitura através da teoria de Bourdieu, a legislação passa a
ser estruturante do capital em disputa.
É nesse sentido, que percebemos a inserção da questão ambiental no
âmbito universitário. Se pensarmos que os diversos campos sociais que formam
uma sociedade, estão em constante interface, certamente os agentes que
constituem o campo ambiental em consolidação, também podem ser agentes no
campo acadêmico, e é o que ocorre.
A partir do momento que os problemas ambientais passaram a ser de
ordem pública, as lutas sociais por condições de qualidade de vida foram
absorvidas pelas classes intelectualizadas e, as Ciências Humanas tiveram papel
essencial nesse aspecto.
Isso porquê as primeiras lutas ambientalistas foram realmente através
de movimentos sociais em meados do século XX, e todo o suporte teóricopolítico necessário, teve origem na sociologia, na antropologia, na demografia.
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Mais à frente, após os anos 1970, a questão ambiental foi absorvida
praticamente por todas as outras áreas de humanas, geografia, psicologia,
educação. Não quer dizer que anteriormente não houvesse preocupação por parte
dessas áreas, mas só passou a transparecer a partir desse contexto histórico.
A importância das Ciências Humanas no contexto acadêmico,
mesmo excetuando-se a questão ambiental, foi tão grande, que se pensarmos em
termos de lutas internas, percebemos vitórias relevantes no âmbito da formação
de diversos profissionais. Todas as licenciaturas já definem disciplinas de
humanas (didática, psicologia, sociologia) em sua grade curricular, e mesmo os
bacharelados prevêem essa abertura.
São os avanços conquistados, como Bourdieu apontava, através das
lutas internas, dos constantes conflitos para legitimação do capital, que vai dar
autonomia ao campo. No caso, tendo definido a universidade como um
subcampo do campo científico, podemos dizer que as diferentes áreas são agentes
em contínua disputa por sua legitimação.
Para visualizarmos melhor como essa questão se dá no âmbito da
formação acadêmica, passemos para uma análise das Diretrizes Curriculares.
Percebam que a passagem de Currículo Mínimo para Diretrizes Curriculares já é
fruto de um embate no campo acadêmico, no qual a legitimação profissional de
cada área não é dada somente pelo curso, mas também externamente, no campo
profissional.
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2- Formação no Ensino Superior

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96),
provocou discussões em decorrência das mudanças a serem implementadas.
Dentre elas, as tendências demonstram preocupação com uma formação mais
geral do estudante, com a inclusão, nos currículos institucionais, de temas que
propiciem a reflexão sobre caráter, ética, solidariedade, responsabilidade e
cidadania.
O grande fenômeno que provocou tais discussões advém da evolução
tecnológica, que propiciou um acúmulo e principalmente uma agilidade na
produção de conhecimento incrível. É a Globalização, fenômeno universal que
vem gerando mudanças na vida cotidiana das sociedades.
Se pensarmos no papel essencial que fez surgir as universidades, a
produção do conhecimento, surge uma crise em âmbito universal, já que 70% da
produção científica está concentrada nos países de primeiro mundo, que não
representam nem 14% da população mundial (Fórum de Pró-Reitores de
Graduação, 1999), e isso já existia antes mesmo da globalização.
Uma das causas da concentração da produção é o aumento das
desigualdades sociais, não apenas entre os países, mas entre os próprios setores
de cada sociedade. Esta crise não diz respeito somente à hegemonia da produção,
mas certamente ao que se produz. É fato também as crises de matriz
epistemológica. Atualmente uma das principais crises é em relação ao método
cartesiano.
Se lembrarmos da construção que fizemos no primeiro capítulo a
cerca das visões de natureza, podemos perceber que na Antiguidade e no
Medievo, o paradigma era teológico, na Renascença as revoluções astronômica e
geológica romperam com as amarras pré-deterministas religiosas. Na
Modernidade, a ciência ganha um avanço notável através do mecanicismo e
racionalismo. Agora, em pleno século XXI, uma nova revolução parece
eminente, na qual rompe-se com o cartesianismo e uma nova base
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epistemológica, reflexo de uma sociedade comandada pela tecnologia, passa a ser
fundamentada.
Na tentativa de aproximar o conhecimento com esta nova
“tendência”, surge um novo papel de universidade, que procura (também fruto de
conquistas não efetivadas em outras reformas universitárias) a abertura e
flexibilização das atuais grades curriculares, alterando o sistema de pré-requisitos
e reduzindo o número de disciplinas obrigatórias. Esperando-se com isso a
ampliação do leque de possibilidades a partir do projeto pedagógico da
instituição, que deverá pautar-se nos conceitos de matéria e interdisciplinaridade.
As Diretrizes Curriculares, que servem de base para a elaboração de
currículos tem como um de seus objetivos o planejamento nacional do ensino.
Retoma-se o discurso do uso responsável da autonomia acadêmica, flexibilizando
os currículos e as especificidades institucionais e regionais, permitindo que cada
estudante possa fazer escolhas para melhor aproveitar suas habilidades, sanar
deficiências e realizar desejos pessoais.
É preciso pensar no caráter utópico desta afirmativa, já que no
sentido pretendido acima, até a integralização curricular seria bem diferente. O
aluno teria autonomia para correr atrás do conhecimento, pesquisando,
participando de projetos de pesquisa e grupos transdisciplinares de trabalhos,
desenvolvendo práticas extensionistas. A aprovação em disciplinas seria apenas
um dos componentes da integralização curricular.
Quando penso em caráter utópico, tomo como referência a realidade
das universidades. Nem 10% da comunidade estudantil é agraciada com
incentivos (bolsas) para pesquisar, os orientadores se desdobram para poderem
dar conta de sua carga horária em sala de aula, elaborar projetos que por falta de
verbas muitas vezes são custeados com os próprios recursos dos componentes
dos grupos, e ainda orientar trabalhos monográficos de alunos em fim de curso.
Esta é uma realidade que precisa ser levada em conta, pois é o reflexo das atuais
políticas que direcionam todo o nosso sistema educacional.
A presente análise tem como objetivo perceber como as Diretrizes
Curriculares dos cursos de graduação das Ciências Naturais estão tratando a
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questão ambiental. A escolha das Ciências Naturais é evidente, visto que são as
áreas de conhecimento que tratam diretamente do saber que envolve o meio
ambiente.
Não se pode fazer uma análise linear do processo de definição de
uma Diretriz. Pensemos por exemplo que não são somente as IES que definem os
currículos, é bom lembrar das entidades de classe, da pressão do mercado de
trabalho.
Só para exemplificar, os currículos dos cursos de Direito só são
aprovados com parecer da OAB nacional. Há cursos cuja profissão não é
regulamentada, como a Física, mas que seus profissionais possuem um mercado
de trabalho altamente especializado. Cursos como o de Geografia, que em grande
parte estuda os fenômenos naturais, mas, dependendo da universidade, é
classificado como Ciência Humana.
Precisamos ter em mente que os parâmetros que classificam os
cursos por blocos de carreira – Ciências Biológicas e Saúde, Ciências Exatas e da
Terra, etc - e definem os seus currículos, procuram partir de referenciais
epistemológicos, de matrizes teóricas, mas sofrem uma influência mais ampla
que essencialmente a acadêmica, representando o resultado de um jogo político
entre grupos de pesquisadores, entre as entidades de classe, entre os sindicatos e
o mercado de trabalho.
Pode-se inferir, que o campo científico, se estratifica em diversos
subcampos (ou agentes). Cada subcampo com suas lutas internas, que por vezes
perpassam os limites do essencialmente acadêmico, influenciando e sendo
influenciado pela esfera social.
Devemos, portanto, ter em mente que a discussão da problemática
ambiental nas Diretrizes Curriculares sofre essas mesmas influências, e
possivelmente pressões ainda maiores no que se refere aos interesses econômicos
de diversas áreas produtivas, e mesmo a falta do debate pela falta de
conhecimento e/ou consciência ecológica dos grupos de especialistas de cada
curso.
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Desta forma, a análise que será feita nas diversas Diretrizes
Curriculares, terá como “pano de fundo” o discurso ambiental – conjunto de
preocupações, impactos, problemas, enfim, valores – construídos e em
construção nos diversos fóruns e políticas ambientais. Corre-se o risco, de por
vezes, o que está explicitado no documento ter ligação direta ou indireta com as
preocupações ambientalistas, mas não ter sido pensada nesse sentido, de qualquer
forma tentaremos fundamentar a análise de cada tópico enfatizado.
É importante a definição de categorias de análise, que proporcionem
o diálogo com o referencial teórico desenvolvido e o objetivo central da tese.
Para isso, definiu-se utilizar como categorias: a) concepção de natureza e
conhecimento; b) articulação entre as ciências.
A categoria “concepção de natureza e conhecimento” surge da
elaboração do primeiro capítulo, matriz teórica tida como parte do capital que
originou a existência do campo ambiental, fundamento para entender-se a
inserção e evolução da questão ambiental no contexto universitário.
Pensar na “articulação entre as ciências” denota a evolução do campo
científico, como a universidade vem lidando com as novas tendências
epistemológicas, que avanços foram dados na estruturação dos currículos.
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2.1- Análise a partir da “concepção de natureza e conhecimento”

Dentre as Ciências Naturais, a Biologia é a que mais diretamente se
relaciona com a questão ambiental, pois é a ciência que estuda os seres vivos, a
relação entre eles e o meio ambiente, além dos processos e mecanismos que
regulam a vida.
Se analisarmos o parecer de sua Diretriz, CNE/CES 1.301/2001, que
orienta seu estudo para possibilitar a compreensão dos processos evolutivos que
organizaram a vida através do tempo, tendo como resultado a diversidade de
formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas, pode-se inferir
que a matriz teórica de base é fundamentada no evolucionismo do século XIX, de
Jean Baptiste Lamark e Charles Darwin.
Lembrando que até então (meados do século XIX), o criacionismo,
de matriz teocêntrica era a teoria hegemônica. Isso evidencia um dos grandes
momentos de crescimento da ciência moderna, com a quebra dos dogmas
religiosos e a utilização do racionalismo essencialmente científico.
Já no contexto do século XX, percebe-se a ênfase que reflete uma
preocupação da problemática ambiental contemporânea: ...Esses organismos,
incluindo os seres humanos, não estão isolados, ao contrário, constituem
sistemas que estabelecem complexas relações de interdependência..., esse é um
ponto que muitos ambientalistas defendem, que o homem, principalmente o
urbano, acabou se afastando da natureza, e agindo como se não fizesse parte dela,
daí a destruição impensada de tantos recursos naturais.
Ao explicitar que é necessário o entendimento das interações que
envolvem condições físicas do meio, do modo de vida e de organização funcional
interna próprios de cada diferente espécie e sistemas biológicos, em
conformidade com a interação humana, dá-se um passo a frente, percebendo que
... Em tal abordagem, os conhecimentos biológicos não se dissociam dos sociais,
políticos, econômicos e culturais (CNE/CES 1.301/2001, 1- Relatório).
No movimento ambiental, essa abordagem vai levar à discussão de
maior relevância a partir dos anos 1990, a questão da “sustentabilidade”.
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Segundo a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações
Unidas (1988), definiu-se que uma sociedade de desenvolvimento sustentável é
aquela que satisfaz as necessidades da atualidade sem comprometer a
capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas.
A complexidade de fenômenos relacionados à sustentabilidade
interligam-se numa teia enorme de discussões, que abrangem os diferentes
escalões da sociedade. Isso levou à necessidade de um delineamento de
dimensões e critérios operacionais. Muitos autores propõem diferentes
classificações, observa-se, que todas as dimensões da sustentabilidade estão
firmemente interligadas, não podendo haver sustentabilidade ambiental sem
haver sustentabilidade social, e assim sucessivamente. Todas as caracterizações e
princípios devem ser levados em conta e, certamente, devem ser adaptados à
realidade de cada ambiente, de cada cidade, enfim, de cada sociedade.
Se fizermos uma análise baseada no conceito de campo social,
podemos perceber a proteção ao capital social do subcampo biológico, como o
respaldo aos pressupostos epistemológicos e a bibliografia de referência, o
comprometimento com a divulgação e ampliação do conhecimento. No primeiro
item do Capítulo II, citamos Bourdieu (1976) que percebe isto como uma
“ordem” de estruturação e manutenção do campo.
Esta “ordem”, vai se refletir no campo ambiental, que terá como
suporte teórico elementos de diversos subcampos do campo científico e de outros
campos sociais, como o político e o jurídico.
Percebe-se que o biólogo procura a inserção na sociedade
estabelecendo suas relações entre ciência, tecnologia e sociedade; utilizando os
conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o
contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional,
conhecendo a legislação pertinente.
É fácil perceber a necessidade de pautar as ações profissionais no
conhecimento científico. Essa é certamente uma estratégia de legitimação. As
ações serão mais legítimas quanto maior aproximação tiverem com a “verdade
científica” do campo.
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A Física, certamente, é a ciência que através de suas teorias, mais
influenciou as concepções de natureza ao longo dos séculos. As explicações dos
fenômenos naturais através da linguagem matemática criaram, recriaram e
romperam com diversas certezas e visões de mundo.
Se pensarmos em que concepções de natureza e conhecimento está
pautada sua Diretriz Curricular, fica difícil definir uma. No capítulo primeiro
demonstrou-se que fora as concepções teocêntricas explicitadas nos mitos e na
filosofia até o medievo, todas as outras de cunho cosmológico, foram fruto das
propostas teóricas da física.
Então,

estudar

desde

mecânica

clássica,

eletromagnetismo,

termodinâmica até mecânica quântica, física estatística, relatividade, teoria das
cordas e suas aplicações, implica dizer que várias concepções de natureza
cosmológicas serão contempladas.
Analisando os conteúdos básicos, podemos comprovar a importância
do Renascimento para a ciência moderna. Até Copérnico (1473-1543), não havia
instrumental técnico suficiente para comprovar empiricamente suas afirmações, e
mesmo assim, com uma linguagem matemática menos complexa, Copérnico
conseguiu a simpatia de muitos estudiosos para suas teorias.
Com Galileu Galilei (1564-1642), contando com o auxílio de um dos
primeiros modelos de luneta, iniciou-se um novo momento da ciência, o
mecanicismo, que se pautava não mais em suposições, mas nas imagens (dados)
que se obtinha da natureza. Daí em diante, o empirismo/experimentalismo passa
a ser o eixo de construção da ciência moderna.
É marcante no item 2. Competência e Habilidades (CNE/CES
1.304/2001) a necessidade de desenvolver novas técnicas, instrumentos e
metodologias. O físico deve utilizar os diversos recursos da informática,
dispondo de noções de linguagem computacional; conhecer e absorver novas
técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em medições, seja em análise de
dados (teóricos ou experimentais). É o capital em constante elaboração, firmando
o caráter da área.
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Afirmar que os conteúdos da física foram estruturados para a
explicação do ambiente não quer dizer que foram utilizados para a preservação
do mesmo. Muito pelo contrário, na verdade o conhecimento adquirido serviu de
base para a evolução tecnológica da contemporaneidade.
Implica dizer que possibilitou o quadro de devastação ambiental, não
que esse tenha sido o seu propósito. Não ficando a parte das preocupações
ambientais, a física também passou a estudar diversos aspectos, criando
disciplinas específicas neste sentido. É o caso, por exemplo, da Física Ambiental,
cujos conteúdos tem origem nos problemas ambientais, como a poluição do ar,
da água, questões climáticas - efeito estufa, el niño.
O conhecimento em elaboração passa então a explicar os efeitos
causados pelo desenvolvimento desenfreado da tecnologia; cabe identificar uma
questão mais geral que é motivo de debate nas questões ambientais nos diversos
fóruns: Porque ao criar uma nova tecnologia, não são dimensionados os seus
efeitos mais amplos?
Partindo-se do referencial de Bourdieu, sabe-se que há uma luta por
interesses dentro de cada campo social e deste em relação a outros. A relação
entre poder/economia vai estar explícita nesta questão. Se a indústria petrolífera
rende bilhões aos governos, porque incentivar a pesquisa por novas fontes
energéticas que seriam menos poluidoras?
Se a exportação de açúcar é mais lucrativa, porque produzir álcool
combustível? Percebam, a teia que envolve as questões ambientais são mais
complexas que apenas dizer que a universidade esteve à parte de muitos
problemas por falta de interesse dos pesquisadores.
Há todo um jogo político, que congrega interesses econômicos,
sociais tanto ao nível local, nacional como internacional; e entender esse jogo
não é tão simples, quem dirá influenciar nesse contexto.
Em resposta a uma sociedade em rápida transformação, a Diretriz
Curricular dos cursos de física, propõe 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.
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Para isso, o domínio dos princípios gerais e fundamentos da física,
clássica e moderna são requisitos básicos. Novamente o capital em disputa no
campo é enfatizado, mostrando que mesmo havendo a necessidade de
intercâmbio com outras áreas, o capital interno deve estar firmado, pois é o seu
princípio de autonomia.

No rol das Ciências Naturais, possivelmente a Química teve o papel
de principal precursor dos problemas ambientais vividos pela humanidade. Isso
decorre de seu objeto e objetivo de estudo. O químico lida com a classificação,
composição de elementos da natureza, com análises químicas, físico- químicas e
químico-biológicas, efetua purificação de substâncias e materiais, controla a
qualidade de matérias primas e de produtos.
Isso tudo denota a transformação de elementos, são processos de
preparação de materiais para o uso da indústria química, eletrônica, de
construção civil, óptica, biotecnológica, de telecomunicações. O retrato que é
montado no momento em que falamos de indústrias, ainda é de ambientes
insalubres, poluídos, apesar de, como já comentado no primeiro capítulo, desde a
Revolução Industrial dos fins do século XVIII, a poluição ser um problema que
já ocasionou a morte de milhares de pessoas, animais, vegetais e de ecossistemas
completos.
Possivelmente por perceber esta responsabilidade, as Diretrizes
Curriculares do Curso de Química evidenciam as preocupações entre sociedade e
meio ambiente. O relatório da CNE/CES 1.303/2001 certamente é o que mais se
assemelha

aos

ideais

dos

movimentos

ambientalistas,

fazendo

uma

contextualização muito interessante em relação ao momento histórico que
vivenciamos,
...caracterizado pela economia pós-industrial, pela compreensão do
homem como um ser pluridimensional, pelo estabelecimento de
novas concepções de limites, distâncias e tempo, pelo sentimento de
responsabilidade em relação aos recursos naturais, pela busca de
qualidade de vida. (CNE/CES 1.303/2001, 1- Relatório)
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Inclusive este relatório explicita a dinâmica social que deu luz ao
atual movimento ambientalista, remetendo aos movimentos de vanguarda do
início do século XX27, e evidenciando a base da nova realidade, pautada na
velocidade com que têm sido gerados novos conhecimentos científicos e
tecnológicos.
A partir dos conteúdos do curso, percebe-se a concepção empirista
como estruturadora dessa ciência, é necessário experimentar, observar, isso nos
remete ao mecanicismo, de Bacon e Descartes. É interessante a afirmação de que
o atual paradigma de ensino – em todos os níveis, mas sobretudo no ensino
superior – é inviável e ineficaz. Isto, segundo o Relatório da Diretriz, é consenso
entre professores, associações científicas e classistas, dirigentes de políticas
educacionais e mesmo no geral da população instruída.
Novamente a questão da crise de conhecimento é explicitada. Isso
demonstra que os efeitos da globalização, independente da área de atuação, já são
visivelmente sentidos pelos agentes de cada subcampo científico.
Assim, no campo da química, a Diretriz discute de forma sintética e
consistente o papel atual da universidade brasileira, que atua como produtora de
saber e formadora de intelectuais, docentes, técnicos e tecnólogos, contribuindo
para a construção contínua do mundo e sua configuração presente.
Fica claro no Relatório (CNE/CES 1.303/2001), que a universidade
brasileira precisa repensar-se, redefinir-se, instrumentalizar-se para lidar com o
homem de um novo mundo, sendo instrumento de ação e construção de um novo
modelo de país.
Os

currículos

vigentes

estão

transbordando

de

conteúdos

informativos em perceptível prejuízo dos formativos, fazendo com que o
estudante saia dos cursos de graduação com conhecimentos já desatualizados e
não suficientes para uma ação interativa e responsável na sociedade, seja como
profissional, seja como cidadão (CNE/CES 1.303/2001).

27

A autora Isabel C. M. Carvalho (2001), afirma que o romantismo como pólo de oposição à razão
objetificadora e à distinção/distanciamento humanidade e natureza, deu sustentação ao ideário
contracultural (movimentos de vanguarda) que influenciaram os movimentos ecológicos dos anos 1970.
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Interligando as considerações acima com as análises do primeiro
capítulo, acredito ser pertinente pensarmos como J.Bronowski (1992), para o
qual, o homem começou a fazer ciência desde o momento que surgiu no planeta.
Cada instrumento, cada técnica que ele dominava, foi base para o que hoje
denominamos ciência, tecnologia e cultura. Não esquecendo que as
transformações da matéria remontam a pré-história, quando o domínio do fogo
lhe permitiu descobertas diversas.
A partir destas descobertas, pode-se começar a falar nas primeiras
bases da alquimia que através do processo de evolução intelectual humano
chegou aos conhecimentos da química atual. É da sofisticação dos processos, do
domínio das técnicas, que novos conhecimentos surgem e novas necessidades se
fazem presentes.
Assim, a necessidade de criar um novo modelo de curso superior se
torna aparente, que privilegie o papel e a importância do estudante no processo
da aprendizagem, em que o papel do professor, de "ensinar coisas e soluções",
passe a ser "ensinar o estudante a aprender coisas e soluções".
Concordo com o Relatório, quando afirma que para esses novos
currículos, montados sobre este novo paradigma educacional, sejam eficazes, há
que haver, igualmente, uma mudança de postura institucional e um novo
envolvimento do corpo docente e dos estudantes. Já não se pode aceitar o ensino
seccionado,

departamentalizado,

no

qual

disciplinas

e

professores

se

desconhecem entre si.
Novamente percebemos a atenção dada nas Diretrizes à inserção na
sociedade, como forma de fortalecimento e legitimação do campo. As grandes
indústrias químicas já desenvolvem programas de apoio a questões ambientais,
como forma de ressarcir os danos por ela causados e principalmente criar uma
boa imagem junto à sociedade. É o caso da Petrobrás, da Shell, dentre outras.

A Diretriz Curricular CNE/CES 1.302/2001, dos cursos de
Bacharelado e Licenciatura em Matemática, define que os Bacharelados existem
para preparar profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa,
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enquanto as Licenciaturas tem como objetivo principal a formação de professores
para a educação básica.
A Matemática, por desenvolver o raciocínio lógico, a postura crítica
e a capacidade de resolver problemas, tem expandido seu campo de atuação nas
décadas mais recentes. É considerada por muitos como uma linguagem, tendo
uma longa história de intercâmbio com a Física e as Engenharias e, mais
recentemente, com as Ciências Econômicas, Biológicas, Humanas e Sociais.
É neste intercâmbio que sua atuação no âmbito ambiental se
concretiza. As habilidades e competências adquiridas ao longo da formação do
matemático, fazem do mesmo um profissional capaz de ocupar posições no
mercado de trabalho também fora do ambiente acadêmico, em áreas em que o
raciocínio abstrato é uma ferramenta indispensável.
Não se pode esquecer da importância de seu capital cultural, pois
desde a pré-história o homem vem construindo conhecimentos matemáticos.
Através destes conhecimentos, que serviam de suporte a várias outras ciências –
astronomia, física, etc, se deu suporte há várias concepções de mundo. A
concepção científica que fundamenta essa ciência certamente é a racionalista, que
tem origem desde os gregos até o final do século XVII.
Lembremos que os grandes filósofos, como Platão, Aristóteles, eram
também grandes matemáticos, grandes físicos. Assim como indicado na Diretriz
Curricular, o pensamento abstrato é uma ferramenta indispensável para as
elaborações conceituais.
O curso de Bacharelado procura garantir que seus egressos tenham
um perfil profissional onde esteja presente uma sólida formação nos conteúdos
de Matemática, obtendo assim, uma formação que lhes prepare para enfrentar os
desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das
condições de exercício profissional.
Devido à história de desenvolvimento da matemática, ligada
diretamente com o desenvolvimento tecnológico e científico, se torna
desnecessário aprofundar análises sobre a legitimação do campo da matemática,
visto sua inserção nos mais diversos âmbitos sociais.
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Certamente, o trabalho na interface com outros campos do saber, o
conhecimento de questões contemporâneas, o entendimento do impacto das
soluções encontradas num contexto global e social, são alguns pontos que
ampliam a visão do matemático, sintonizando-os com questões mais amplas, e
certamente com a questão ambiental.
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2.2- Análise a partir da “articulação entre as ciências”

Devido

à

evolução

tecnológica,

aos

novos

conhecimentos

produzidos, ao fenômeno da globalização, percebe-se uma nova dinâmica no
campo acadêmico. No Brasil, principalmente, com as dificuldades existentes28, as
“verdades” de cada subcampo devem ser partilhadas, reconhecidas nas diversas
instâncias, o que fortalece a universidade como um todo.
Não há mais condições de isolamento, como no antigo sistema de
cátedras, o conhecimento deve ser partilhado. Adentrando na questão ambiental,
essa é uma nova corrente filosófica de concepção, a visão ecológica do mundo,
que procura o entendimento da natureza e da sociedade como um sistema que
deve encontrar um equilíbrio.
Assim, valores humanos, sociais se integrarão na estrutura dos
diversos cursos, levando em consideração a identificação de problemas e
necessidades atuais e prospectivas da sociedade, assim como da legislação
vigente.
Certamente os conteúdos curriculares das ciências naturais vão estar
ligados mais diretamente aos problemas ambientais, percebemos em suas
Diretrizes, a necessidade da integração para um maior entendimento do próprio
rol de conhecimentos de determinada ciência em si. Nessa interdisciplinaridade, é
que mais ricamente as questões ambientais vem sendo discutidas, fazendo
interface também, e não menos necessária, com as ciências humanas.
É claro que a garantia de uma sólida formação básica inter e
multidisciplinar deve privilegiar diversas atividades formativas sem, contudo,
esquecer a flexibilidade curricular que contemple os interesses e necessidades
específicas dos alunos garantindo um ensino problematizado e contextualizado,
assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Percebe-se a presença desses critérios na definição do papel dos
profissionais formados na área biológica. Por exemplo, a importância de ser
28

Os baixos salários, a falta de investimento em infra-estrutura, a falta de investimentos em qualificação
profissional, são apenas alguns dos problemas por que passam hoje as universidades públicas brasileiras.
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generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade, de estar
consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da
conservação e manejo da biodiversidade, das políticas de saúde, de meio
ambiente, de biotecnologia, de bioprospecção, de bio-segurança, na gestão
ambiental, tanto nos aspectos técnico-científicos, quanto na formulação de
políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de
melhoria da qualidade de vida.
A inserção de critérios humanísticos no perfil dos biólogos, é um
avanço necessário, pois ele deixa de ser aquele profissional que estudava de
forma estanque as moléculas, os vegetais e os animais, e começa a relacioná-los,
fazendo interligação da importância do equilíbrio entre eles e a própria sociedade
humana.
No sentido da articulação com outras ciências, observem o que diz o
seguinte princípio do tópico 3. Estrutura do Curso, de Biologia: garantir uma
sólida formação básica inter e multidisciplinar (CNE/CES 1.301/2001). Essa
Diretriz, explicita que a modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos
conteúdos próprios das Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química,
Física e da Saúde, para atender ao ensino fundamental e médio.
Tais conhecimentos são essenciais no entendimento de todos os
conteúdos básicos da biologia, e facilitam a articulação com os estudos da
Ecologia29, parte da biologia que mais dialoga com as questões ambientais.
Uma preocupação, que no âmbito ambiental tem reflexo direto, é
acerca da formação pedagógica, na qual os biólogos, além de suas
especificidades, deverão contemplar uma visão geral da educação e dos
processos formativos dos educandos.
Fica claro a importância da articulação não só com as outras ciências
naturais, mais com outras áreas do saber, como as ciências exatas, da terra e
humanas, tendo a evolução como eixo integrador:

29

Relações entre seres vivos e destes com o ambiente ao longo do tempo geológico. Conhecimento da
dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas, da conservação e manejo da fauna e flora e da
relação saúde, educação e meio ambiente (CNE/CES 1.301/2001).
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...FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA:
Conhecimentos matemáticos, físicos, químicos, estatísticos,
geológicos e outros fundamentais para o entendimento dos
processos e padrões biológicos.
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS: Reflexão e
discussão dos aspectos éticos e legais relacionados ao exercício
profissional. Conhecimentos básicos de: História, Filosofia e
Metodologia da Ciência, Sociologia e Antropologia, para dar
suporte à sua atuação profissional na sociedade, com a
consciência de seu papel na formação de cidadãos. (CNE/CES
1.301/2001, 4- Conteúdos Curriculares)
Para a licenciatura, não só nas Ciências Biológicas, mas em todas as
ciências naturais serão incluídos, no conjunto dos conteúdos profissionais, os
conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação de professores em nível superior, bem como as Diretrizes
Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio.

No curso de Física, cuja Diretriz tem preocupação especial com o
mercado de trabalho, a flexibilização de conteúdos nos permite fazer uma ligação
direta com a questão ambiental em termos do diálogo com outras ciências. O
objetivo é atingir uma formação que facilite a inserção do formando no
diversificado mercado de trabalho. Assim, os currículos podem ser divididos em
duas partes:
I. Um núcleo comum a todas as modalidades dos cursos de
Física.
II. Módulos seqüenciais especializados, onde será dada a
orientação final do curso. Estes módulos podem conter o
conjunto de atividades necessárias para completar um
Bacharelado ou Licenciatura em Física nos moldes atuais ou
poderão ser diversificados, associando a Física a outras áreas do
conhecimento como, por exemplo, Biologia, Química,
Matemática, Tecnologia, Comunicações, etc. Os conteúdos
desses módulos especializados inter-disciplinares devem ser
elaborados por cada IES juntando os esforços dos colegiados dos
diversos cursos envolvidos (Física, outras áreas científicas,
Engenharia, Comunicação, etc.) seguindo interesses específicos e
regionais de cada instituição. (CNE/CES 1.304/2001, 3.
Estrutura dos Cursos)
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O curso de Física, absorveu em sua Diretriz Curricular as inovações
da nova LDB (Art. 44, I), que são os cursos seqüenciais formados por um
conjunto de disciplinas afins, que podem caracterizar especializações em algumas
áreas.
Assim, há um núcleo comum, caracterizado por conjuntos de
disciplinas relativos à física geral, matemática, física clássica, física moderna e
ciência como atividade humana. O núcleo comum deverá ser cumprido por todas
as modalidades em Física, representando aproximadamente metade da carga
horária necessária para a obtenção do diploma.
Já os módulos seqüenciais darão ênfase ao Físico-pesquisador –
correspondente ao bacharel em Física, cujo currículo deve ser complementado
por seqüenciais em Matemática, Física Teórica e Experimental avançados. Uma
estrutura coesa dos seqüenciais é desejável, para a integração com a escola de
pós-graduação.
O Físico-educador – correspondente ao licenciado em Física, terá os
seqüenciais voltados para o ensino da Física e deverão ser acordados com os
profissionais da área de educação quando pertinente. Poderão ser distintos para as
diversas modalidades: (i) instrumentalização de professores de Ciências do
ensino fundamental; (ii) aperfeiçoamento de professores de Física do ensino
médio; (iii) produção de material instrucional; (iv) capacitação de professores
para as séries iniciais do ensino fundamental.
Físico-tecnólogo - O conteúdo curricular que completará a formação
desse profissional será definido pela opção particular feita pelo estudante e
também pelo mercado de trabalho no qual ele deseja se inserir, dentro do elenco
de possibilidades oferecidas pela IES. A cada escolha corresponderá um conjunto
de seqüenciais diferenciado.
Enfim, a modalidade que mais se afina aos preceitos da Educação
Ambiental, o Físico-interdisciplinar, que abrange tanto o Bacharelado como a
Licenciatura em Física e Associada. Por Associada, entende-se a área
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(Matemática, Química, Biologia, Engenharia, etc) na qual os Físicos possam
atuar de forma conjunta e harmônica com seus especialistas.
Percebe-se um avanço considerável na Diretriz do curso de Física,
pois esta estrutura curricular por módulos seqüenciais vai facilitar inclusive a
integralização do curso em outras IES, por caso de transferência do aluno, ou
mesmo por falta de disciplinas na IES de origem que contemple os interesses do
formando. Os desdobramentos desta estrutura na Educação Ambiental vão ser
diversos, pois amplia o leque de possibilidades tanto no ensino formal como nãoformal.

Conforme comentado anteriormente, a Matemática é vista de duas
formas atualmente. Primeiro, como uma linguagem, que serve às demais
ciências. Por outro lado, é tida como uma ciência dura. Como está muito presente
nas ciências naturais, merece uma leitura relacionando-a as questões ambientais.
É bastante enriquecedor para os conteúdos curriculares dos cursos de
Matemática serem estruturados a partir das representações que os alunos
possuem dos conceitos matemáticos e dos processos escolares advindos do
ensino fundamental e médio, pois além de organizar o desenvolvimento das
abordagens durante o curso, vão construir uma visão global dos conteúdos de
maneira teoricamente significativa para o aluno.
Assim como o curso de Física, as Diretrizes Curriculares de
Matemática procuram a otimização através da estruturação modular dos cursos,
com vistas a permitir um melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados. É a
ampliação da diversidade da organização dos cursos (seqüenciais) que objetiva
uma integração mais flexível entre as diferentes áreas de graduação.
Os currículos do curso de Matemática são estruturados para o
Bacharelado e a Licenciatura, tendo os dois, abertura e diálogo com outras
ciências. No Bacharelado os conteúdos comuns a todos os cursos são: Cálculo
Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Topologia, Análise Matemática, Álgebra,
Análise Complexa, e Geometria Diferencial; devendo incluir ainda, o estudo de
Probabilidade e Estatística e o conhecimento de Física Geral e noções de Física
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Moderna como forma de possibilitar ao bacharelando o estudo de uma área na
qual historicamente o uso da matemática é especialmente significativo.
As IES poderão diversificar as disciplinas oferecidas com o intuito
de complementar a formação do bacharel, conforme o perfil escolhido, que
poderão consistir em estudos mais avançados de Matemática ou estudo das áreas
de aplicação, distribuídas ao longo do curso. É nessa área de aplicação que
poderá estar presente o estudo das questões ambientais.
Já na Licenciatura, os conteúdos comuns a todos os cursos serão:
Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra Linear, Fundamentos de Análise,
Fundamentos de Álgebra, Fundamentos de Geometria, e Geometria Analítica;
devendo incluir conteúdos da educação, da história e filosofia das ciências e da
Matemática.
Se nos remetermos as origens da matemática, percebemos que sua
criação foi justamente para auxiliar o homem no domínio do ambiente que o
cercava. Através de suas fórmulas e teoremas, podia-se dividir, por exemplo,
quilômetros de terras de forma igual para os “fazendeiros” da época. Talvez sua
origem seja justamente na Revolução Neolítica, quando o homem deixou de ser
nômade, se fixando e passando a produzir seu alimento30.
A evolução de seus conhecimentos serviu de base para as mais
diversas ciências, e não podemos esquecer que é através dela que se desenvolve o
pensamento abstrato, o raciocínio lógico. Assim, acredito que sua função
principal e ligação com a questão ambiental, é justamente essa característica
estruturante para as demais ciências e a formação intelectual do indivíduo.

Como os demais cursos, o de Química também tem como um de seus
objetivos

a

interdisciplinaridade,

evitando

a

compartimentalização

do

conhecimento e promovendo a integração entre seus conteúdos e os de áreas
afins.
O diálogo com outras ciências é tão claro, que dentre os conteúdos
básicos deverão fazer parte: Matemática - álgebra, funções algébricas de uma
30

Ver Capítulo I, Relações homem-natureza.
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variável, funções transcendentes, cálculo diferencial e integral, seqüencias e
séries, funções de várias variáveis, equações diferenciais e vetores; Física - Leis
básicas da Física e suas equações fundamentais. Conceitos de campo
(gravitacional, elétrico e magnético), experimentos que enfatizem os conceitos
básicos e auxiliem o aluno a entender os aspectos fenomenológicos da Física.
Os conteúdos essenciais da própria Química abordarão (teoria e
laboratório): propriedades físico-químicas das substâncias e dos materiais;
estrutura atômica e molecular; análise química (métodos químicos e físicos e
controle de qualidade analítico); termodinâmica química; cinética química;
estudo de compostos orgânicos, organometálicos, compostos de coordenação,
macromoléculas e biomoléculas; técnicas básicas de laboratório.
Os conteúdos específicos serão o diferencial de cada curso, a IES
estabelecerá os currículos com vistas ao perfil do profissional que deseja formar,
para isso deverá considerar as especificidades regionais e institucionais,
priorizando a aquisição das habilidades mais necessárias e adequadas àquele
perfil, oferecendo conteúdos variados, em qualquer das suas habilitações em
Química.
O perfil dos formandos em Química é tratado bem sinteticamente na
diretriz, sendo semelhante ao formando em biologia e nas demais Ciências
Naturais na questão de ser generalista, ou seja, estar aberto aos conhecimentos de
outras áreas. Essa interface com outras áreas passa a ser um dos princípios do
novo paradigma educacional que se estrutura.
Fazendo uma leitura do que foi analisado nas Diretrizes, acredito que
a articulação de conhecimentos entre as áreas, além do novo modelo curricular
(seqüencial) são os grandes ganhos para a formação acadêmica como um todo.
Se pensarmos no ganho para a questão ambiental pode-se dizer que as sementes
foram plantadas, cabendo a nós, educadores, saber semear para num futuro
próximo colher os frutos.
Ainda falta muito, pois a articulação entre os grupos de
pesquisadores é muito superficial, salientando que dentro de uma mesma
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instituição ainda não há diálogo. Neste raciocínio, a produção poderia ser mais
rica se melhor articulada.
E essa falta de articulação não se dá apenas por problemas de
comunicação interna, de falta de transparência das atividades no contexto
acadêmico, mas por outros motivos, explicados na teoria de Bourdieu.
Um dos fortes motivos são as lutas internas, tanto de cunho
epistemológico, como político, e até os agentes do campo aprenderem a sobrepor
estes conflitos em prol de um objetivo maior, que é a qualidade e difusão dos
conhecimentos para todas as classes sociais de forma universal, ainda
caminharemos a passos curtos e lentos.
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3- Políticas e Ações da Extensão Universitária para a Educação
Ambiental

Percebe-se a extensão universitária como uma das interfaces de
comunicação universidade/sociedade, e uma das instâncias principais de
articulação entre ensino e pesquisa.
O aspecto principal que caracteriza esta instância é justamente a
oportunidade de elaboração de uma práxis do conhecimento acadêmico
elaborado e o principal fruto desta práxis, é a possibilidade de enriquecimento do
conhecimento acadêmico sistematizado com o conhecimento popular.
Isso é possível a partir do retorno dos professores e alunos que
intervieram naquele contexto social e elaboraram conhecimento resultante da
análise da realidade local em confronto com a realidade nacional.
A conseqüência principal é a democratização do conhecimento
acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade.
Outra conseqüência é a atuação da universidade na formulação de políticas
públicas voltadas para a maioria da população, já que passa a interpretar e
intervir nas diversas realidades sociais.
Dessa forma, a universidade passa a legitimar seu papel enquanto
agente social, criando novas áreas de atuação, que não apenas a elaboração de
conhecimento, objetivo principal de sua criação. Isso representa sua dinâmica
enquanto campo social, rompendo fronteiras e formando novos profissionais
atualizados com o contexto social em que se inserem.
No caso da extensão universitária no Brasil, foi a partir da abertura
política dos anos 8031, ou seja, um movimento nacional com objetivo de rever os
rumos nacionais e promover a redemocratização do país (Nogueira, 2000, p. 7-8),

31

Se fizermos ligações com as questões ambientais, lembremos que a década de 1980 é tida como um dos
momentos de maior evolução do movimento ambiental, já politizado e fazendo parte das decisões em
nível internacional.
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e juntamente com outras ações no âmbito universitário32, que passou a se
organizar no intento de sistematizar e articular suas ações.
Desta forma, com o objetivo de discutir e articular as universidades
em torno da questão de sua relação com a sociedade, foram desenvolvidas
diversas atividades nas várias regiões do país, até que em 1987 foi realizado o I
Encontro de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e
criado o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras.
É neste Fórum, que se vem estabelecendo diretrizes conceituais e
políticas de extensão para as IES públicas brasileiras. Tendo conseguido o caráter
de ator social em construção, que busca através do entendimento, do diálogo
entre as diversas instituições, a coordenação de sua ação.
Analisando um dos documentos de referência elaborado por este
Fórum, e que delineia os passos principais da ação institucional, o Plano
Nacional de Extensão Universitária - PNEx, percebemos a sintonia com as
questões ambientais, fazendo parte de seus objetivos um tópico exclusivo neste
sentido:

* inserir a educação ambiental e desenvolvimento sustentado
como componentes da atividade extensionista (Plano Nacional de
Extensão Universitária, 2000/2001)
Possivelmente este objetivo decorre da efervescência da questão
ambiental no Brasil. Isabel Carvalho (2001) define que a partir dos anos 1970,
pôde-se observar a configuração sistemática de um conjunto de ações tanto de
entidades e movimentos ecológicos como no nível governamental.
Assim, na próxima década, anos 1980, já havia uma base criada que
favoreceu a expansão e consolidação de entidades ambientalistas. A Constituição
de 1988, aborda um capítulo inteiro sobre a questão ambiental. Nos anos 1990,
possivelmente o fato mais marcante foi a vinda da Eco 92 para o Rio de Janeiro.

32

Criação de associações de docentes, de funcionários e restabelecimento da legalidade da União
Nacional de Estudantes.
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Desta forma, percebe-se a questão ambiental passando a fazer parte
estruturante das diversas políticas, no caso, de uma política de outro campo
social, o campo acadêmico. Sendo de grande importância, pois fazendo parte da
política, deixa de ser um fato acessório, secundário, passando a ter uma atenção
específica.
Quando o PNEx foi lançado, em 1999, no tópico Articulação com a
Sociedade, já fora pensado o desenvolvimento de programas e projetos de
extensão ligados à preservação e sustentabilidade do meio ambiente, em parceria
com as agências financiadoras, em nível nacional e internacional, para serem
postos em ação em até três anos após aquela data.
O PNEx propõe a uniformização de terminologias e conceitos
relativos a áreas, linhas e ações de extensão, para se tornar operacionalizável todo
o sistema de interação de dados entre as diversas instituições. Assim, todos os
projetos, planos regionais e institucionais considerarão as seguintes áreas
temáticas33:
1. Comunicação
2. Cultura
3. Direitos humanos
4. Educação
5. Meio ambiente
6. Saúde
7. Tecnologia
8. Trabalho
Observem que a definição dessas áreas temáticas tem o objetivo de
priorizar práticas voltadas ao atendimento das necessidades sociais emergentes, e
33

Foi substituido o texto original do Plano, a fim de consolidar o esforço de harmonização terminológica
na classificação dos programas/projetos/atividades de extensão. Assim, foram adotadas as áreas temáticas
definidas no documento do Grupo de Trabalho sobre Sistema de Dados e Informações e RENEX,
aprovado pelo Fórum em dezembro de 1999, Brasília, no lugar dos oito eixos temáticos constantes no
Plano aprovado em 1998, quais sejam: Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; Promoção à
saúde e à qualidade de vida; Educação básica; Desenvolvimento da cultura; Transferência de tecnologias
apropriadas; Atenção integral à criança, adolescente e idoso; Capacitação e qualificação de recursos
humanos e de gestores de políticas públicas; Reforma agrária e trabalho rural.
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ainda a participação da extensão universitária na formação de mão-de-obra,
qualificação para o trabalho, reorientação profissional e capacitação de gestores
de políticas públicas.
A área temática que nos é de maior interesse para o estudo, é a de
Meio Ambiente, que em sua ementa, visa proporcionar o estudo, intercâmbio, o
desenvolvimento de pesquisas em:
Preservação e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e
desenvolvimento sustentável; desenvolvimento regional sustentável;
aspectos de meio ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento
urbano e do desenvolvimento rural; capacitação e qualificação de
recursos humanos e de gestores de políticas públicas de meio
ambiente; cooperação interinstitucional e cooperação internacional
na área; educação ambiental, gestão de recursos naturais, sistemas
integrados para bacias regionais.(RELATÓRIO DO GRUPO
TÉCNICO SISTEMA DE DADOS E INFORMAÇÕES E RENEX –
REDE NACIONAL DE EXTENSÃO, 1999)
Se analisarmos a questão do conteúdo privilegiado, percebemos que
o foco central é o desenvolvimento sustentável, principal tema de debate do
ambientalismo nos anos 1990. Utilizando a teoria dos campos sociais,
confirmamos o que Bourdieu defendia à cerca de intersecção entre os diversos
campos, ou seja, cada campo possui sua autonomia relativa, mas pode perpassar
outros campos em busca de sua legitimação.
No caso das questões ambientais, devemos tomá-las como de
interesse universal, pois dizem respeito à sobrevivência e qualidade de vida de
toda a sociedade e na verdade de todos os seres viventes. Assim, as preocupações
ambientalistas começaram a ser parte estruturante de diversas políticas em
diferentes áreas.
Há ainda no PNEx, uma forma complementar de classificação das
ações de extensão, que é por linha programática. As linhas que foram propostas
procuraram utilizar terminologias das agências nacionais de fomento, de
programas nacionais, de leis e órgãos gerentes de políticas públicas.
Algumas das linhas programáticas propostas na primeira versão do
plano já foram extintas, outras estão em elaboração, assim, segue em anexo a
105

situação atual das mesmas, e identifico para análise apenas a que nos é de
interesse, a linha programática Educação Ambiental.
Esta linha propõe o “desenvolvimento de programas e projetos,
assessoria, consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para a
questão ecológica e o planejamento, implementação e avaliação de processos de
educação ambiental e de redução da poluição do ar, águas e solo...”, nesse
sentido é interessante abordar a estratégia utilizada para obtenção de recursos
para estas ações.
Além de contar com fundos provenientes do tesouro nacional, foi
flexibilizada a política de parcerias com outras instituições (estatais ou não) e
iniciativa privada em geral. É um avanço, que facilita a captação e gestão dos
recursos.
A discussão da Agenda 21, de impactos ambientais de
empreendimentos e de planos básicos ambientais, o estudo de questões florestais,
meio ambiente e qualidade de vida; cidadania e meio ambiente são temas
enfocados e que demonstram que a extensão universitária abriu leque para a
questão ambiental em seus conteúdos mais gerais.
Há ainda o enfoque à formação, capacitação e qualificação de
pessoas que atuam na área ambiental; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático. Nesse ponto, observa-se a extensão
universitária articulando pesquisa, ensino e a própria ação profissional.
Nesse sentido, deve-se ter o cuidado de como se dá essa articulação,
pois se não houver um diálogo direto com os produtores diretos do
conhecimento, professores e alunos, e os demais atores, pode-se criar problemas
sérios em termos não só de prazos de entrega de relatórios, mas de seu
desenvolvimento como um todo.
Para melhor entendermos como se dá a ação da extensão
universitária em relação às questões ambientais, vamos estudar um exemplo de
projeto de educação ambiental proposto pela Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte aplicado numa cidade localizada
na região agreste do estado.
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O projeto intitula-se “São Paulo do Potengi do Futuro: em busca do
desenvolvimento sustentável”. Aprovado no ano de 2003, propunha o
desenvolvimento de processos educativos ambientais e práticas sustentáveis, a
serem implantados no município de São Paulo do Potengi/RN.
Buscava incutir nos participantes – beneficiários, técnicos e parceiros
do projeto – valores que ajudassem a reconhecer a responsabilidade que têm com
a melhoria da qualidade de vida da comunidade e com a conquista de modos de
vida mais sustentáveis (ética, política, social, econômica e ambiental),
priorizando-se o desenvolvimento humano e o exercício da cidadania.
O objetivo era diminuir os impactos ambientais causados pelo
acúmulo e destinação final inadequada dos resíduos sólidos produzidos no
município de São Paulo do Potengi e criar oportunidades de ocupação e renda a
partir de processos educativos ambientais e práticas sustentáveis.
Uma primeira análise nos mostra que o projeto surgiu a partir de um
problema ambiental – poluição por resíduos sólidos (lixo). Segundo o projeto, o
lixo vem se acumulando nas ruas, no Rio Potengi, no Riacho dos Porcos, às
margens da barragem Campo Grande e, principalmente em grandes lixões, sem
método adequado de tratamento. Isso vem provocando a poluição da água, do ar
e do solo além da proliferação de vetores que provocam epidemias, como a
dengue.
No caso do município de São Paulo do Potengi, um problema
anterior e comum nas regiões semi-áridas chamou a atenção para o município, a
falta d’água. Mesmo com o Rio Potengi34,o Riacho dos Porcos e outros cortando
o município, a escassez de água é um problema que suscitou outras iniciativas.
Já em 1996, recebeu a primeira visita de uma equipe do Programa
Trilhas Potiguares35, tendo sido desenvolvidas junto à comunidade atividades na
34

O Rio Potengi, mesmo conhecido como o rio que deu nome ao estado na época da colonização – rio
grande do norte, não é perene em todo o seu percurso, inclusive na região de São Paulo do Potengi, só se
pereniza se a barragem Campo Grande estiver com vazão suficiente para abertura de suas comportas
(Informação obtida na Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte).
35
O programa da Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, tem como objetivos: construir uma proposta
interdisciplinar para o efetivo conhecimento e divulgação do Rio Grande do Norte; proporcionar a
integração definitiva entre a Universidade e a Comunidade Potiguar para estudos localizados e
direcionados à geração de propostas de desenvolvimento auto-sustentado; identificar e promover ações
que levem ao incremento do emprego e da renda, com repercussões sócio-econômicas e científico-
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área de saúde, educação e meio ambiente. Foi em 1999 que surgiu o interesse de
realizar-se um projeto global visando ao desenvolvimento sustentável do
município.
Esse fato se deve à visita de técnicos do Projeto Brasil-Canadá para
Pesquisa de Água Subterrânea no Nordeste, juntamente com o Assessor para
Assuntos Internacionais da Secretaria Executiva do Programa Comunidade
Solidária ao município.
Em fevereiro de 2000, alunos integrantes do Programa Trilhas
Potiguares, juntamente com a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, participaram do módulo nacional do Programa Universidade Solidária –
UNISOL no município, e após a partida da equipe da UNISOL, foi assumido
pelo Programa Trilhas Potiguares os trabalhos, realizando mensalmente
atividades em São Paulo do Potengi.
Desde então, novos parceiros passaram a somar esforços, como a
Universidade Federal de Pelotas, Faculdades IBMEC/SP, Unicsul, Embrapa,
SEBRAE/RN, ONG Terra e Teto – Assessoria Sócio Ambiental e CEFET/RN.
Todos procurando ouvir lideranças locais, utilizando o associativismo e a
democratização da informação como estratégias de inclusão sócio-cultural dos
participantes e geração de renda.
Percebam que o projeto “São Paulo do Potengi do Futuro: em busca
do desenvolvimento sustentável” foi fruto de todo um processo de construção,
iniciado anos antes, partindo de diferentes atores e sendo acolhido pela PróReitoria de Extensão da UFRN.
A estrutura de gestão com diversos parceiros demonstra na prática a
inter e transdisciplinaridade analisada em relação às Diretrizes Curriculares das
Ciências Naturais. Fica explícito esse caráter de intercâmbio, de abertura,

tecnológicas apropriadas; estabelecer intercâmbios universitários nacionais e internacionais, agregando
valor ao corpo de pesquisadores que atua junto à realidade local; criar material de divulgação sobre as
microrregiões visitadas e veicular a sua publicação, em edição trilingüe (português, inglês e francês), de
guias informativos (sob forma de texto, disquete, vídeo, CD-Rom...) que propiciem uma visão
panorâmica cumulativa e crítica dos aspectos sócio-econômicos e culturais encontrados.(UFRN -PROEX,
1996)
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necessário para a qualidade e riqueza de intervenção de projetos de cunho
ambiental.
As metas que o projeto definiu foram: a implantação de um
Programa de Educação Ambiental no município; o desenvolvimento de um
Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos; a implantação de uma fábrica de
vassouras de garrafa de PET no distrito de Jandaíra; a estruturação da cooperativa
de recicladores e artesãos de São Paulo do Potengi; a ampliação do minhocário e
implantação de horta comunitária no sítio Cabaço e; a criação do Núcleo de
Educação Ambiental e Escola de Meio Ambiente.
Atualmente, apenas a fábrica de vassouras de garrafa PET começou
suas atividades, já que, o projeto foi abandonado pela UFRN, na mudança de
gestão administrativa em 2004.
Sabemos que diversos programas são abandonados por mudança de
grupos políticos, tanto em nível federal, estadual, municipal e também no próprio
âmbito universitário. Esse é um dos estrangulamentos, distanciamentos que tanto
dificultam a continuidade e abrangência de diversos programas, não só no âmbito
ambiental, mas em todas as áreas imagináveis.
Bourdieu (1983) em sua teoria identifica bem esse jogo de poder, no
qual os detentores da supremacia do capital, “dominantes”, sempre vão criar
formas de se legitimar no poder, e se acaso algum “dominado”, pelas
transformações da estrutura do campo conseguir chegar ao poder, certamente
assumirá o papel de dominante, sendo tão ou mais subversivo para se manter
naquela posição.
Percebemos então, que todo o contexto que envolve a manutenção de
um programa ou projeto, não só em termos ambientais, perpassa e muito a
questão puramente acadêmica, adentrando num jogo ideológico e político.
Entendendo isso, percebemos que há necessidade de criação de
novas estratégias para manutenção dos programas, uma delas, possivelmente é a
elaboração

de

políticas

específicas

nesse

sentido.

É

a

necessária

institucionalização, segundo Bourdieu (1976), as instâncias de legitimação, que
no campo universitário vão ocorrer através da consagração da produção através
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de prêmios, da publicação em revistas científicas, do reconhecimento através dos
princípios da ciência oficial.
A institucionalização através de políticas, estatutos vai dar um
caráter de permanência, isso no que diz respeito à própria aplicação de verbas, de
direcionamento de recursos humanos, de equipamentos, dentre outros. Mesmo
institucionalizados, muitos programas ainda vão precisar de outras articulações, é
o que poderemos observar no próximo capítulo.
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Capítulo III

Ambientalismo e Universidade
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1- PRONEA e Ensino Superior

Desde meados dos anos 1960 a educação ambiental já era
cogitada em diversos países, mas teve o reconhecimento e a inserção na agenda
internacional a partir da Conferência de Estocolmo, de 1972. Em 1975, a
educação ambiental foi utilizada como estratégia para se construir sociedades
sustentáveis, sendo lançado o Programa Internacional de Educação Ambiental
(PIEA), sob orientação da UNESCO e do PNUMA.
Este programa (PIEA) foi consolidado em 1977, na Conferência
Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi. Naquele momento,
foram estabelecidas finalidades, objetivos, os princípios orientadores e as
estratégias para a promoção da educação ambiental.
No Brasil, a primeira iniciativa nesse sentido ocorreu em 1973,
com a criação da SEMA – Secretaria Especial do Meio Ambiente, vinculada ao
Ministério do Interior, sendo um dos responsáveis pela capacitação de recursos
humanos e sensibilização inicial da sociedade para as questões ambientais.
Na década de 1980, três fatos importantes contribuíram para a
institucionalização da educação ambiental no país: em 1981 foi lançada a Política
Nacional de Meio Ambiente, estabelecendo a necessidade de incluir a educação
ambiental em todos os níveis de ensino; em 1988, é reforçada essa posição no
inciso VI do artigo 225 da Constituição Federal; em 1989 foi criado o IBAMA,
Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente, principal órgão executor da política
ambiental no Brasil.
Pode-se dizer que foi nos anos 1990 que a educação ambiental
passa a definitivamente ser difundida no Brasil. Em 1991 foram criados o Grupo
de Trabalho de Educação Ambiental do MEC e a Divisão de Educação
Ambiental do IBAMA. Em 1992 foram criados o Ministério do Meio Ambiente e
os Núcleos de Educação Ambiental em todas as superintendências estaduais do
IBAMA.
Percebam como na década de 1990 o “campo ambiental”
demonstra um processo de consolidação no Brasil, fazendo parte de todas as
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instâncias do poder e inclusive conseguindo sua institucionalização maior, que é
a criação de um Ministério específico para sua temática. Uma das estratégias de
elaboração e difusão de seu capital é justamente através da educação ambiental,
seja ela formal ou não-formal.
Foi também em 1992, estabelecido o Tratado de Educação
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, tendo como
palco o Fórum Global, realizado durante a Eco 92. A realização da Eco 92 foi
mais um demonstrativo do envolvimento do Brasil nas políticas ambientalistas
em nível internacional.
Um dos resultados da realização da Eco 92 para a educação
ambiental no Brasil, foi justamente o incentivo aos órgãos de procurar a
produção de conhecimento e o real envolvimento nas questões ambientais. Deste
modo foi iniciada a discussão para a elaboração de uma Política Nacional de
Educação Ambiental que interligasse os sistemas nacionais de meio ambiente e
de educação em um sistema único.
Como se sabe, nosso sistema burocrático e as disputas políticas
internas dificultaram muito este diálogo, fazendo com que, fosse lançado pela
Presidência da República, em 1994, o PRONEA36 – Programa Nacional de
Educação Ambiental, com o intuito de diminuir as fronteiras entre os órgãos e
entidades envolvidas na elaboração da Política Nacional de Educação Ambiental
e também em função dos compromissos internacionais assumidos na Eco 92.
Em 1997 foram aprovados os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) pelo Conselho Nacional de Educação, definindo como um de seus temas
transversais o “meio ambiente”. A delimitação temas transversais foi concebido
aos temas sociais de abrangência nacional que precisavam ser tratados com
urgência.

36

Foram previstos três componentes para o PRONEA: 1- a capacitação de gestores e educadores; 2- o
desenvolvimento de ações educativas; 3 – o desenvolvimento de instrumentos e metodologias
contemplando: educação ambiental por meio do ensino formal; educação no processo de gestão
ambiental; campanhas de educação ambiental para usuários de recursos naturais; cooperação com meios
de comunicação e comunicadores sociais; articulação e integração comunitária; articulação intra e
interinstitucional; rede de centros especializados em educação ambiental em todos os estados.
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Procurando revitalizar o PRONEA, foi criada em 1999 a
Diretoria do Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, que passou
a desenvolver a implantação do Sistema Brasileiro de Informações em Educação
Ambiental (SIBEA), de Pólos de Educação Ambiental e Difusão de Práticas
Sustentáveis nos Estados, de curso de Educação Ambiental à Distância, do
projeto Protetores da Vida37 e conceder fomento à formação de Comissões
Interinstitucionais de Educação Ambiental nos estados e auxílio na elaboração de
programas estaduais de educação ambiental.
Somente em 27 de abril de 1999, a Lei nº 9795 foi sancionada
pelo presidente Fernando Henrique, "Dispõe sobre a educação ambiental, institui
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências". O Projeto
de Lei foi proposto pelo deputado federal Fábio Feldmann, reconhecendo, enfim,
a educação ambiental como um componente urgente, essencial e permanente em
todo processo educativo, formal e/ou não-formal, como orientam os Artigos 205
e 225 da Constituição Federal.
A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA é uma
proposta programática de promoção da educação ambiental em todos os setores
da sociedade. Diferente de outras Leis, não estabelece regras ou sanções, mas
estabelece responsabilidades e obrigações. Assim, institucionaliza a educação
ambiental, legaliza seus princípios, a transforma em objeto de políticas públicas,
além de fornecer à sociedade um instrumento de cobrança para a promoção da
educação ambiental.
É interessante observarmos a estratégia de disposição dos órgãos
responsáveis pela execução da PNEA. É um avanço a disposição não mais em
fluxogramas ou pirâmides, que demonstravam uma hierarquia na qual as
informações sempre tinham a direção de cima para baixo, dificilmente havendo
diálogo entre as camadas administrativas e as executivas.
A forma proposta pelo Sistema Nacional de Meio Ambiente –
SISNAMA, é circular, elíptica, na qual todos os órgãos e entidades estão no
mesmo patamar fazendo conotar uma possibilidade maior de comunicação,
37

Objetiva sensibilizar e mobilizar jovens para as questões ambientais.
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ficando ao centro o órgão gestor e nas outras camadas, classificadas por função,
os demais componentes:

O sistema denota a descentralização do poder, assim, a
possibilidade de maior diálogo vai ter reflexo diretamente no produto dos debates
e ações em implementação, enriquecendo cada projeto e aproximando mais a
sociedade, criando novos agentes que serão potenciais educadores ambientais.
Através da Política de Educação Ambiental é legalizada a
obrigatoriedade de trabalhar o tema ambiental de forma transversal, conforme foi
proposto pelos Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais. A Câmara
Técnica de Educação Ambiental do CONAMA38, na época, presidida pela
COEA/MEC39 discutiu propostas para regulamentação da Lei, que ocorreu em 25
38

Para melhor entendimento da estrutura administrativa, cabe esclarecer que o Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA – é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA. Sua finalidade é assessorar o Governo Federal na formulação da política
ambiental brasileira e deliberar sobre normas e padrões ambientais. Funciona como um colegiado,
composto por 92 membros representantes dos mais diversos setores do governo e da sociedade civil,
como ONGs, empresariado e trabalhadores. Em março do ano de 2000, o CONAMA foi reestruturado,
atualmente, o Conselho é composto por 10 Câmaras - Biodiversidade e Recursos Pesqueiros, Florestas e
Atividades Agropastoris, Unidades de Conservação e demais Áreas Protegidas, Gestão Territorial e
Biomas, Controle de Qualidade Ambiental, Saneamento e Saúde Ambiental, Políticas Sustentáveis,
Educação Ambiental, Resíduos Sólidos e Atividades Minerais.
39
A Coordenação de Educação Ambiental – COEA/MEC foi responsável em elaborar e difundir as
questões ambientais, tendo como missão formular e propor políticas de qualidade para o ensino (em
qualquer nível), apoiando os sistemas de ensino estaduais e municipais, promovendo e ampliando as
condições do aluno para o exercício da cidadania. Entre outras de suas atribuições, estavam: * Incentivar
a inserção do tema transversal Meio Ambiente em projetos educativos da escola;* Estimular ações que
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de junho de 2002, com a assinatura pelo Presidente da República do Decreto
4.281.
Como percebemos no segundo capítulo através da análise das
Diretrizes Curriculares, os currículos ficaram mais flexíveis, e é nessa
flexibilização que muitos componentes da Educação Ambiental passaram a ser
inseridos. Um dos vários programas decorrentes da PNEA, realizado em parceria
com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais, Universidades e
Organizações Não-Governamentais interessadas, é o Programa Parâmetros em
Ação - Meio Ambiente na Escola.
Este

Programa

tem

como

objetivo

estratégico

a

institucionalização da Educação Ambiental nos sistemas de ensino, inserindo a
Educação Ambiental nas políticas de formação em serviço de educadores,
propondo uma metodologia de formação continuada em Meio Ambiente de
forma interdisciplinar. No capítulo II pode-se constatar que uma das instâncias
universitárias que mais absorveu e lida com este tipo de programa é a Extensão
Universitária.
Um dos avanços deste programa, foi justamente contribuir para o
desenvolvimento de ações integradas, que envolve a equipe escolar, alunos e
comunidade, tanto em relação à formação de professores quanto na elaboração de
projetos educativos pelas escolas. São produzidos materiais didáticos e
distribuídos em dois kits: do formador e do professor. O primeiro subsidia os
coordenadores de grupo no seu trabalho como formador e o segundo contém
materiais que podem auxiliar os professores em suas atividades para a prática da
educação ambiental nas escolas como tema transversal.
Analisando de que forma a Lei nº 9.795 se refere ao ensino
superior, em nenhum momento ela fala diretamente de que forma cada nível de
ensino deve tratar a Educação Ambiental, até por não definir regras. Cada
conselho educacional, em seu determinado nível, vai definir as ações para a

propiciem a melhoria da formação de professores e uma aprendizagem diversificada dos alunos, de
modo que possam ter instrumentos para se posicionar frente às questões ambientais.
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Educação Ambiental, cabendo ao COEA/MEC subsidiar e analisar suas
propostas.
Fica claro que os três níveis de ensino, fundamental, médio ou
superior vão ter papéis relevantes na disseminação das questões ambientais, sem
distinção de importância ou responsabilidades entre os mesmos. Isso fica melhor
explicitado no Artigo 4o, que define os princípios básicos da educação ambiental:
V - a garantia de continuidade e permanência do processo
educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais,
regionais, nacionais e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à
diversidade individual e cultural. (LEI No 9.795, 1999)
Dentre os objetivos fundamentais da educação ambiental,
presentes no Artigo 5º, podemos fazer ligações com o ensino superior no
momento em que se relaciona a questão científica, crítica e tecnológica:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais,
econômicos, científicos, culturais e éticos;
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica
sobre a problemática ambiental e social;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a
tecnologia; (LEI No 9.795, 1999)
Nas Disposições Gerais sobre a Política Nacional de Educação
Ambiental,

percebemos

nas

entrelinhas

o

papel

que

a

universidade

desempenhará, visto que produção de conhecimento e qualificação profissional
são duas de suas funções básicas.40
40

Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas
na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuação interrelacionadas:
I - capacitação de recursos humanos;II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; III produção e divulgação de material educativo;IV - acompanhamento e avaliação.§ 1o Nas atividades
vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão respeitados os princípios e objetivos fixados
por esta Lei. § 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para: I - a incorporação da dimensão
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Quando fala de ensino formal, novamente fica evidente o
equilíbrio intensionado que a Educação Ambiental deve ter nos três níveis de
ensino, sendo integrado, contínuo e permanente. Assim caberá à Câmara de
Ensino Superior, dar suporte aos demais níveis, mesmo ficando subentendido que
cada Câmara tem sua autonomia.
A universidade tem um destaque maior quando é abordada a
questão da educação não-formal. Isso se deve exatamente à universidade “estar
melhor equipada” para o desenvolvimento de material didático ou informativo
para o público mais geral. E ter um contato maior com a sociedade através dos
projetos de extensão.
A extensão universitária, como já apontado no capítulo II, por
abrir leque para as diferentes ciências e ter a característica de integrar ensino e
pesquisa, é a instância que melhor vem articulando projetos provenientes do
PRONEA, ou mesmo de outras iniciativas, e vem procurando amadurecer estas
iniciativas de forma a serem melhor difundidas tanto no contexto universitário
como na sociedade em geral.
Ao analisarmos o PRONEA sob o ponto de vista da teoria do
campo social de Bourdieu, nos defrontamos com um fato recorrente no atual
contexto de globalização, a integração entre diferentes campos sociais para
construção de novos capitais sociais e legitimação através de políticas
condicionadas aos interesses comuns dos diferentes campos.
Isso se consolida através de diretrizes, como a “transversalidade”,
que cria espaços de interlocução bilateral e múltipla para internalizar a educação

ambiental na formação, especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e modalidades de
ensino; II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos
profissionais de todas as áreas; III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão
ambiental; IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente; V - o
atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à problemática
ambiental. § 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para: I - o
desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão ambiental, de
forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; II - a difusão de conhecimentos,
tecnologias e informações sobre a questão ambiental; III - o desenvolvimento de instrumentos e
metodologias, visando à participação dos interessados na formulação e execução de pesquisas
relacionadas à problemática ambiental; IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de
capacitação na área ambiental; V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a
produção de material educativo; VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio
às ações enumeradas nos incisos I a V. (LEI No 9.795, 1999).
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ambiental no conjunto do governo, buscando diálogo entre políticas setoriais
ambientais, educativas, econômicas, sociais e de infra-estrutura.
A “descentralização espacial e institucional” é outra diretriz que
privilegia o envolvimento democrático dos atores e segmentos institucionais na
construção e implementação das políticas e programas de educação ambiental
nos diferentes níveis e instâncias de representatividade social do país.
Desta forma, num contexto social mais amplo, as políticas
ambientais e educacionais vão fortalecer e ser fortalecidas entre outras propostas
e programas governamentais, permitindo a formação de novos agentes e
educadores ambientais nos mais diversos âmbitos sociais.
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2- Questão Ambiental na Política Universitária

No último item do segundo capítulo, analisamos o Plano Nacional de
Extensão Universitária, uma das políticas que compõe o contexto administrativo
das universidades públicas nacionais. Uma das conclusões que podemos tirar da
análise, é a sintonia do plano com as questões ambientais, fazendo parte dos
objetivos, diretrizes e linhas temáticas as principais preocupações ambientalistas
da contemporaneidade.
Essa iniciativa pode ser vista como um avanço, que insere não
apenas a extensão universitária no rol de discussões dos grandes fóruns
ambientais e educacionais, mas a universidade como um todo. Para além disso,
muitas IES já começam a desenvolver projetos maiores, procurando a inserção
das preocupações ambientais nas questões de infra-estrutura e administração
mais gerais do contexto universitário.
É o caso de políticas ambientais para as instituições. Políticas estas
que vão inserir a instituição nas preocupações com relação ao meio ambiente
local – a infra-estrutura de coleta de lixo, de tratamento de dejetos sanitários, o
impacto da quantidade de veículos, a qualidade da água consumida, etc;
ampliando para as questões nacionais e internacionais através do ensino, pesquisa
e extensão.
Um exemplo que podemos utilizar para análise é a “Proposta de
Política Ambiental para a UFRN”. Esta iniciativa teve início em 1998, quando
um conjunto de servidores da UFRN se uniu para propor um Sistema de Gestão
Ambiental para a instituição. Esse sistema se denominou Programa de Gestão
Ambiental para a UFRN, PROGEA.
A partir destas propostas, a reitoria criou uma Comissão Permanente
de Meio Ambiente. Com mudanças de gestão da universidade, houve
descontinuidade do processo, mas as importantes contribuições que resultaram
do programa e o fato de ter se tratado de iniciativa própria de um conjunto de
servidores da própria instituição, serviu de base para a Proposta de Política
Ambiental para a UFRN.
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O Plano de Desenvolvimento Institucional para o decênio 1999-2008
(PDI) e Plano de Metas para a gestão Administrativa para o período 1999-2003,
foram elaborados de acordo com a concepção de Planejamento Ambiental
originados no PROGEA.
É fato estruturante em cada proposta de ação em qualquer dimensão,
seja ambiental ou não a questão financeira. Desta forma, as diretrizes de ação de
qualquer política estarão intimamente ligadas às realidades orçamentárias. Assim,
um dos primeiros encaminhamentos da gestão 1999-2003 foi a criação do Grupo
de Trabalho para Ações do Meio Ambiente e Educação Ambiental na UFRN GTMA.
Sua origem, atendeu a sugestão da Comissão de Orçamento no que
se relacionava à criação de uma Comissão para proceder estudos e propor
alternativas de otimização do consumo da energia elétrica na instituição.
Percebeu-se que uma boa gestão desse recurso já traria de início uma economia
de pelo menos 20% do que estava sendo gasto.
O grupo tinha como papel articular ações de diversos setores que
geravam impacto ambiental nos campi da UFRN. No primeiro momento da
articulação das mais diversas ações conhecidas na UFRN dentro da questão do
meio ambiente, foram identificadas as seguintes áreas, que compuseram de forma
inicial o GTMA:

a)Educação Ambiental;
b) Resíduos: Sólidos e Efluentes;
c)Plano Diretor: Ocupação e uso do solo, Cobertura vegetal, Sistema
viário;
d) Racionalização do consumo de energia e energias alternativas;
e) Água e Esgoto: Abastecimento de água, Esgotamento sanitário;
f) Qualidade do ambiente e das relações pessoais de trabalho:
Segurança do trabalho, Conforto ambiental, Relações humanas.
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A partir daí, foram propostas diretrizes para a Elaboração de uma
Política de Qualidade Ambiental na UFRN, e mais à frente a Política Ambiental
para a UFRN. Faz parte da constituição da política a parceria no Projeto "Agenda
21 para Natal", elaborado pela Comissão Pró-Agenda 21 que envolve várias
instituições do Município do Natal.
Lembrando que faz parte das decisões tomadas na Eco 92 a
implementação da Agenda 21, em dimensões planetárias. Depois de 12 anos,
ainda não se consolidou a implementação, no Brasil e em diversos países. E o
reflexo não poderia ser outro, problemas como o aumento da temperatura
planetária que girava em torno de 0,6ºC naquele momento, já é projetada em
5,6ºC para o próximo século41, sem falar em outros mais inquietantes ainda.
Pensar uma política ambiental no contexto universitário exige a
sintonia com o papel desta instituição, e muito além das questões de infraestrutura estão a elaboração e difusão de conhecimento, a intervenção social no
que tange à saúde, educação, qualificação profissional, enfim, é necessário pensar
em termos micro (intervenção interna) e macro (em harmonia com a
problemática regional, nacional e global).
Assim, é fundamental sensibilizar, através de um Programa de
Educação Ambiental, a comunidade universitária, para desempenhar suas tarefas
institucionais de forma ambientalmente responsável e consciente, incentivando
cada um dos seus membros a adotar uma postura de responsabilidade perante o
meio ambiente em suas tarefas extra-institucionais.
Nesse sentido, a Educação Ambiental tornou-se uma das prioridades
da Política Ambiental para a UFRN. Como produtora e disseminadora de
conhecimento, a UFRN necessita contribuir para que a “consciência ambiental” e
alternativas de melhoria da qualidade ambiental relacionadas com as atividades
acadêmicas que desenvolve atinja com resultados benéficos a sociedade.
Para isso, a Política Ambiental para a UFRN propôs a inclusão da
produção de conhecimento de caráter ambiental no ensino formal, assim como

41

Dados do artigo de Cláudio Ângelo na edição especial da Folha de São Paulo sobre a Rio+10, 24 de
agosto de 2004.
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nos conteúdos das práticas de ensino das profissões e na troca de idéias,
experiências e conhecimentos vivenciados nas atividades de extensão.
Com o intuito de fundamentar as atividades fim e meio da política
em proposição, foi proposto o Sistema de Gerenciamento Ambiental – SGA,
como citado no início do presente item, foi denominado na UFRN de PROGEA,
sendo um processo de gerenciamento das atividades da instituição que têm
impacto no ambiente.
Caracteriza-se por envolver todos os membros da instituição na
proteção ambiental e por ser “pró-ativo e sistêmico”. Significa dizer que seu foco
é na ação e no pensamento pró-ativo e reforça o melhoramento da proteção
ambiental pelo uso de um único sistema de gerenciamento, permeando todas as
funções da instituição.
Uma atenção especial é dada à comunicação com todos os
envolvidos no processo (gestores, servidores, estudantes e sociedade), fator de
fundamental importância para alcançar os objetivos e metas estabelecidos na
política ambiental.
A implantação do PROGEA deve permitir a minimização dos
desperdícios, reduzir custos, e aumentar a proteção ambiental. É um processo de
melhoramento contínuo, assim, o sistema proporciona economias crescentes à
medida em que está funcionando.
Desta forma, foi necessário um levantamento de todos os espaços
ocupados pela UFRN, uma análise em termos ambientais, percebendo impactos e
condições gerais e as possibilidades de melhoria. A partir deste primeiro
levantamento já foram percebidas algumas medidas que contribuíram para
melhorias ligadas ao aspecto ambiental. São elas:
· os investimentos já realizados na rede elétrica de alta tensão,
especialmente em equipamentos de proteção, que reduziram
significativamente as ocorrências de distúrbios na rede interna e,
conseqüentemente, os danos antes freqüentes em equipamentos da
UFRN e perturbações provocadas a outros consumidores da
COSERN das proximidades;
· a reorganização do sistema de segurança que reduziu
significativamente o número de ocorrências registradas;
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· a ligação de quase a totalidade das unidades físicas à rede interna
de esgotos e à estação de tratamento;
· a plena operacionalização da Estação de Tratamento de Esgotos da
UFRN (ETE) e o reaproveitamento, para irrigação, das águas
residuárias (efluentes finais) em plantações no campus universitário
central;
· as ações de combate ao desperdício de água, cujos resultados
podem ser sentidos, no campus universitário central, através das
medições da vazão do fluxo de entrada dos efluentes na Estação de
Tratamento de Esgotos da UFRN, que indicam uma redução em
torno de 40 %;
· várias melhorias no sistema viário do campus universitário central
e no campus biomédico;
· implantação do sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos
domésticos (papel, papelão, metais, vidros e plásticos), no campus
universitário central e biomédico;
· uma significativa mudança com relação à cobertura vegetal, ao
ajardinamento e limpeza das áreas comuns do campus universitário
central.
Se analisarmos apenas duas das medidas acima, o investimento na
rede de alta tensão e em equipamentos de proteção e as ações de combate ao
desperdício de água, já podemos perceber a importância do PROGEA no tocante
à economia financeira que proporcionou com a economia de energia elétrica e a
prevenção de perda de equipamentos eletro-eletrônicos e economia de 40% de
água.
Não esqueçamos, ainda, que estes são problemas ambientais que
extrapolam a esfera local e são atualmente globais, sendo vitais para a
sobrevivência e a manutenção do estilo de vida adotado pela sociedade: recursos
energéticos e água.
Recordemos do colapso de energia que sofreu o Brasil no ano de
2002, onde foi necessário utilizar medidas restritivas de economia –
“racionamento”, para que não agravasse ainda mais a situação. E recordemos
também, que segundo o governo na época o problema foi ocasionado pela falta
de água42.
42

Segundo o Ministro das Minas e Energia, a culpa era de “São Pedro” que não mandava chuva!?
Realmente a escassez de chuvas foi o fator principal, mas deste os anos 1990 já se sabia da necessidade
de reformas estruturais na rede elétrica em nível nacional e construção de novas usinas que suprissem a
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Se pensarmos no fator água, é importante investigar o porquê da
escassez de chuvas. A explicação não é difícil, e estudamos nas ciências do 1º
grau o ciclo da água – a umidade produzida pelos vegetais e espelhos d’água
evaporam, o vapor d’água condensa nas nuvens e volta em forma de chuva. Se
desmatamos indiscriminadamente, se pavimentamos tudo a nossa volta sem
deixar a água infiltrar no solo e abastecer os reservatórios naturais, como a água
vai completar seu ciclo?
São questões importantes, que precisam ser levadas em conta no
planejamento urbano, pois se a ocupação humana continuar desgovernada,
teremos até o fim do século XXI mais de 70% do globo terrestre totalmente
pavimentado e construído, segundo estimativa levantada na Rio+10, em 2002.
Isso pode acarretar mudanças climáticas, como mudança de estações,
desertificação, aumento da temperatura global, entre outras.
Nas medidas citadas, a preocupação com a falta de água já ultrapassa
as preocupações apenas de economia, evoluindo para seu reaproveitamento, para
irrigação, das águas residuárias (efluentes finais) em plantações no campus
universitário central. A disseminação dessas ações denota o papel original de
uma instituição universitária, criando tecnologias, conhecimentos para resolução
dos problemas que afetam a sociedade.
Desta forma, o plano de gestão ambiental para uma instituição
universitária é bastante diferente de uma outra organização qualquer cuja
atividade seja industrial ou empresarial. A universidade, embora não seja uma
geradora de impactos em grande escala como numa indústria, desenvolve
atividades em uma grande variedade de áreas, sendo potencial geradora de
impactos dos mais diversos tipos.
Sem esquecer sua missão como produtora e disseminadora de
conhecimento, a própria universidade é responsável pelo desenvolvimento de
pesquisas, pela geração de novas tecnologias e pela socialização dos
conhecimentos, necessários ao combate de tais impactos.

demanda que aumentava desproporcionalmente em relação à capacidade de fornecimento existente, mas
nada havia sido feito.
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Abordaremos de forma geral os problemas ambientais levantados
pelo PROGEA, não será necessário a especificação detalhada por cada unidade
definida na estrutura física que a proposta de política delimitou, já que muitos
dos problemas se repetem nas diferentes unidades.
O Campus Universitário Central localiza-se em região de dunas
situada entre bairros residenciais e a área de preservação ambiental do Parque das
Dunas. No subsolo desse espaço existe um lençol freático que serve de
abastecimento de água potável para o próprio Campus Universitário e que
também tem significativa importância para o abastecimento de água potável do
Município do Natal.
Nesse campus a UFRN realiza uma grande diversidade de atividades
que geram também uma diversidade de resíduos sólidos, especiais e efluentes43.
Em estudo publicado em 1998, concluiu-se que no Campus Universitário Central
da UFRN são produzidas 368 t/ano de resíduos.
Após seis anos deste estudo, a produção de resíduos provavelmente
aumentou, inclusive por terem sido construídos novos prédios e aumentar o
número de vagas para estudantes. Um dos resultados disso, foi a contaminação
do lençol freático por nitratos44, sendo inclusive interditados os bebedouros
abastecidos com água dos poços artesianos.
Não podemos dizer que toda a culpa da contaminação foi por parte
da UFRN, já que os bairros vizinhos certamente contribuem bastante, mas
sabemos que os problemas com nitratos já foram alertados desde o início dos
anos 1990, por estudos desenvolvidos pela própria universidade, mas nenhuma
medida foi tomada.
Novamente a indiferença das autoridades competentes pode ter
provocado problemas sérios de saúde em muitas pessoas. É um círculo vicioso

43

Sólidos: domésticos, orgânicos e bioquímicos; Especiais: hospitalares, radioativos e industriais;
Efluentes: sanitários e químicos.
44
Os nitratos são provenientes da decomposição de matéria orgânica, principalmente de fossas sépticas.
São potencialmente cancerígenos e podem provocar outros problemas orgânicos na comunidade.

126

que se repete em cada problema ambiental, apenas depois de algum caso grave se
toma alguma atitude45.
A contaminação por nitratos é apenas uma das preocupações, sabe-se
que não há tratamento especial para os efluentes hospitalares ou dos laboratórios,
que são enviados para fossas sépticas ou simplesmente para a rede pública de
esgotos46. Isso é um perigo para difusão de epidemias e contaminação por
agentes químicos.
O desmatamento é um problema inerente à própria implantação da
universidade. Feito de forma inadequada e sem planejamento, está entre os
principais causadores de uma série de incômodos citados pela comunidade
universitária, juntamente com a escolha inadequada da planta dos prédios.
Alguns destes incômodos são:
...o calor, a umidade, a inadequação física dos prédios ao acesso de
deficientes físicos, baixa versatilidade de manobra das instalações
elétricas e de comunicação, pouca eficiência das instalações
hidrossanitárias e de escoamento de águas pluviais, localização
inadequada de estacionamentos e dificuldades para maximizar a
eficiência do sistema de segurança. (Proposta de Política Ambiental
para a UFRN, 2002)
Como resultado disso, temos o consumo exagerado de energia
elétrica, já que se faz necessária a climatização de muitas salas; o desperdício de
água potável e riscos de impacto ao lençol freático pela inadequação das
instalações sanitárias.
Ultrapassando os limites do campus central, o desmatamento também
é problema que já ocasiona impactos ambientais em áreas de reserva (Mata
Atlântica), como é o caso do Colégio Agrícola de Jundiaí47, localizado na zona
45

Apenas como ilustração, vale citar o caso da contaminação por metais pesados e substâncias químicas
do solo na cidade de Paulínia/SP, denunciado em 2002/2003, após morte de várias pessoas e
contaminação de centenas que provavelmente levarão problemas de saúde para o resto de suas vidas. O
incidente foi provocado pela Shell Química, e até hoje, a justiça “capenga” em resolver os casos das
vítimas.
46
Informação confirmada pela Superintendência de Infra Estrutura da UFRN em novembro de 2004.
47
O Colégio Agrícola de Jundiaí/RN, pertencente a UFRN, possui uma área de 1259 hectares. Abriga
uma comunidade carente de 190 pessoas e um Colégio Federal Agrícola de 850 alunos(nível médio).
Conforme levantamento de fauna e flora realizado em fevereiro e março do ano de 2000, chegou-se a
conclusão de que a área está em crescente processo de degradação devido à ação antrópica predatória,
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rural do município de Macaíba. A extinção de espécies de fauna e flora nativas
são apenas dois dos problemas decorrentes do desmatamento que ainda ocorre na
área.
Em alguns tópicos abordados fica visível que a UFRN (enquanto
comunidade) é agente provocador de impactos ambientais devido à diversidade
de atividades desenvolvidas, e o controle, gerenciamento através de uma Política
Ambiental é de suma importância.
Todos os recursos aplicados para os estudos de levantamento dos
impactos, as ações que já repercutiram em efeitos positivos para a instituição
como um todo, demonstram que os benefícios extrapolariam a instância interna e
expandiria para a comunidade circunvizinha e a sociedade como um todo, já que
diversos problemas perpassam a esfera local, refletindo interesses globais.
Contudo, novamente, esbarra-se com questões políticas. Até 2003, as
ações citadas e direcionamentos da Proposta de Política Ambiental para a UFRN
estavam sendo implementadas. Com a mudança de gestão, articula-se novas
metas de ação, tendo descontinuidade a maioria das ações até a definição das
prioridades institucionais48.
Essa quebra, descontinuidade dos projetos é um problema delicado,
que é um fato comum a diversas esferas sociais. No último item do segundo
capítulo comentamos sobre a legitimação através de políticas, estatutos, mas
acredito ser necessário repensar qual o valor de uma política, quais os
instrumentos de manutenção e continuidade das mesmas.
A universidade, como já desenvolvemos ao longo da tese é parte de
um campo social (Bourdieu), com conflitos, intrigas e disputas internas. Mas nos
referenciando na própria missão desta instituição, há responsabilidades maiores
como o consumo de madeira para carvoaria. Os resquícios de Mata Atlântica vêm ainda sofrendo as
consequências de uma agricultura baseada na limpeza pelo fogo. Quanto à fauna, anfíbios, insetos e
répteis ainda são encontrados com boa diversidade das diferentes ordens e famílias. Porém quanto a aves
e mamíferos sua ocorrência é rara, sendo os mamíferos silvestres praticamente extintos na área. O colégio
conta ainda com toda uma infra-estrutura com avicultura, psicultura, suinocultura, pecuária, cunicultura e
caprinocultura.
48

A comissão permanente está sendo reestruturada, e continuam funcionando apenas o tratamento de
águas residuais, e a coleta seletiva de lixo em duas áreas do campus central, lembrando que o campus
central é dividido em seis áreas ( Informação obtido na Superintendência de Infra Estrutura da UFRN em
novembro de 2004).
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para com a sociedade que não permite atitudes que vão de encontro a acordos e
políticas maiores de interesse social.
No tocante às questões ambientais, mais ainda, pois são parte de um
contexto maior, que envolve questões de âmbito global. Desta forma, no próximo
item, vamos desenvolver sobre esta relação entre universidade e ambientalismo,
procurando aprofundar a análise sobre esta interface.
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3- Dois campos sociais a se inter-relacionarem: universidade e
ambientalismo

Durante toda a elaboração da presente tese, pode-se perceber a
intencionalidade de contextualizar e identificar os principais fatores que
configuram a universidade enquanto um campo social, segundo a teoria de
Bourdieu, e evidenciar os elos de ligação e conflito com o ambientalismo.
No primeiro capítulo, um “ensaio” de como o homem ao longo de sua
evolução veio desenvolvendo e absorvendo as concepções de natureza, e que
pode ser considerado parte do capital cultural que origina e legitima a existência
do “campo social ambiental”, tentou-se evidenciar como essa visão adentrou na
universidade.
Foi possível perceber nas análises do segundo e do presente capítulo
que muitas interfaces já estão evidenciadas e instituídas através de políticas e
projetos originados tanto no âmbito educacional como ambiental. Contudo, a
continuidade das propostas é um ponto delicado, que reafirma as disputas e
conflitos entre os agentes do campo universitário e que acabam por interferir na
ação pertinente aos dois campos.
O que fica mais explícito é justamente a característica de espaços
sociais conflituosos, isso não apenas por sua hierarquia que demonstra uma
distribuição desigual dos capitais culturais e políticos, mas principalmente pela
ideologia que condiciona a existência de cada diferente grupo que compõem
estes campos.
Se estudarmos a universidade de forma mais detalhada, vamos
perceber que ela é um campo social que tem como fator estruturante de suas
atividades, a própria articulação entre outros campos sociais. Não é difícil
perceber que a própria elaboração dos currículos depende de toda uma rede de
instituições, entidades de classe e mercado de trabalho para serem estabelecidos.
Ao analisarmos as Diretrizes Curriculares foi possível perceber bem
essa relação sociedade/universidade, que essencialmente deve existir, embora a
universidade, enquanto instituição educacional ainda seja permeada pela função
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de reprodutora de valores e mantenedora de estruturas sociais. Segundo Luckesi
(1992, p.41), a educação faz, integralmente, parte da sociedade e a reproduz.
Bourdieu (1987, p.295) diz que o objeto particular da sociologia da
educação, ocorre quando se constitui numa ciência das relações entre a
reprodução cultural e a reprodução social. Nesse momento procura estabelecer a
contribuição do sistema de ensino com vistas à reprodução das relações de poder
e das relações simbólicas entre as classes, contribuindo para a reprodução da
estrutura da distribuição do capital cultural entre as classes.
No entanto, como o próprio Bourdieu aponta o campo como espaço
de tensões, se o capital social produzido no âmbito acadêmico for
suficientemente convincente no sentido da transformação social, da expansão de
consciência, do amadurecimento crítico, a universidade pode ser também um
agente de transformação social.
A articulação entre os diversos campos sociais, promovida pela
universidade, poderá contribuir para formulação de conhecimento que pode se
constituir base para elaboração de políticas e programas para responder aos
problemas da sociedade contemporânea.
No primeiro capítulo, é possível perceber que as concepções de
natureza evoluíram de visões deterministas, dogmáticas, para concepções
racionais, experimentais. A evolução da ciência é concomitante, estruturadora e
inseparável destas novas visões.
Desta forma, há uma relação entre universidade e ambientalismo
desde sua concepção enquanto campo social ambiental, pois o conhecimento
elaborado dentro da academia servia de base para as lutas ambientais, e muitos
agentes sociais atuavam nos dois campos.
A questão ambiental ainda denota outras interfaces no campo
acadêmico. Se voltarmos ao primeiro item do presente capítulo, no qual foi
analisado o PRONEA, é definido que deve ser uma ação conjunta entre os
Ministérios da Educação e do Meio Ambiente e seus sistemas institucionais.
Este é um exemplo do inter-relacionamento entre os dois campos.
Contudo, essa relação ainda é frágil, necessitando que uma continuidade de
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práticas sociais que possibilitem que a questão ambiental faça parte da cultura da
universidade. Isto poderá se dar com a intensificação das ações e da inclusão das
questões ambientais nos mecanismos de comunicação e gerenciamento
administrativo.
Para superar as descontinuidades causadas pelas mudanças dos
grupos dirigentes e pelos interesses político conjunturais é preciso que se criem
hábitus, o que passa pela institucionalização das práticas e constituição de uma
cultura que permitam aos agentes se reorganizarem defendendo os interesses de
transformação social frente aos interesses econômicos, tanto na universidade
quanto no campo ambiental.
A descontinuidade de ações não é mérito apenas do contexto
universitário. No campo ambiental, que também lida com interesses de diversos
campos, a descontinuidade de ações e a fragilidade de políticas é uma constante.
A Agenda 21 é um exemplo claro. Definida como propostas de ações em prol do
meio ambiente, lançada na Eco 92, até hoje não foi implantada em centenas de
municípios e estados de diversos países.
Retomo considerando que hoje em dia não dá mais para encobrir os
problemas ambientais simplesmente não falando deles. Os efeitos são muito mais
visíveis que em séculos passados. E a própria ciência já desenvolveu novas
tecnologias que captam com maior número de detalhes os problemas ambientais.
Os problemas já são percebidos mas a proposta como da Agenda 21
aponta para transformações sociais de fundo como gestão participativa, novas
práticas econômicas, políticas e sociais. Como transformação social aponta um
processo de luta, de continuidades e rupturas, de avanços e receios diferenciados.
Dessa forma, pensar na articulação universidade/ambientalismo,
denota também a necessidade de definir novas estratégias de intervenção, de
manutenção de projetos, de evolução de pesquisas e políticas, no esforço de
estabelecer novos critérios de administração.
Outro conflito que dificulta a inserção e concretização das ações
ambientalistas no contexto universitário diz respeito à historicidade, aos motivos
que levaram ao surgimento e expansão da universidade no Brasil.
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Como vimos no primeiro item do segundo capítulo, a universidade foi
concebida no Brasil em um contexto que demandava a qualificação de mão-deobra para suprir o mercado de trabalho que começava a surgir a partir da segunda
década do século XX, e em meados deste mesmo século com o início da
industrialização no país.
O modelo adotado para o desenvolvimento do país, influenciado
pelos Estados Unidos e Europa, foi agressivo ao meio ambiente. Se os primeiros
problemas ecológicos provenientes do Brasil colônia eram provenientes do
extrativismo vegetal49 e mineral50, o crescimento populacional e o processo de
urbanização e industrialização acentuaram a degradação ambiental.
Considerando que a universidade surgiu e permaneceu como parte de
um projeto de desenvolvimento econômico associado a degradação ambiental e é
difícil o diálogo entre interesses econômicos e conservação ambiental, a questão
ambiental é um foco de tensão no espaço da universidade.
A economista Luciana T. de Almeida (1998, p.32), ao fazer uma
análise econômica da Política Ambiental, adverte que as reinvindicações
ambientalistas e as análises de cientistas propondo a eliminação da poluição
parecem ser completamente descabidas, uma vez que poluição zero equivale a
nível zero de atividade econômica ou custos de controle nulos.
Devido à limitada capacidade de ajustamento entre o natural e o
econômico, novas prioridades do manejo ambiental são criadas, procurando
direcioná-las para a preservação de ecossistemas naturais e da vida selvagem.
São ações voltadas para a “sustentabilidade”, mas como visto na Rio +10, pouco
destas ações estão sendo respeitadas e os problemas ambientais se agravam a
cada década.
A universidade, utilizando-se de seu potencial científico, pode criar
novas tecnologias, novos conhecimentos e produtos que não agridam tanto o
49

Os portugueses desde o início da colonização do Brasil, desmatavam indiscriminadamente o litoral,
atrás do pau-brasil e madeiras nobres para construção civil e naval. No início do século XX já havia sido
devastado mais de 50% da Mata Atlântica, em consequência do desmatamento, a extinção de diversas
espécies vegetais e animais. Ver Anexo 4 - Breve histórico do ambientalismo no Brasil.
50
Milhares de toneladas de ouro, diamantes, esmeraldas e outras pedras preciosas e minérios ainda hoje
são escoados para o exterior, e a poluição e devastação provenientes de sua extração até hoje, por falta de
uma fiscalização mais séria, ocasiona problemas imensos ao meio ambiente.
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meio ambiente. Muito conhecimento já foi produzido a este respeito, muitas
tecnologias, ainda que na maioria das vezes realmente não sejam difundidos e
utilizados.
O Brasil possui projetos reconhecidos internacionalmente, que tem
impacto direto na questão ambiental, como o Pró-Álcool (projeto que concede
incentivos à agroindústria da cana-de-açúcar). Criado como alternativa para
evitar a recessão por falta de petróleo, além do álcool ser uma fonte renovável,
sua combustão emite bem menos gás carbônico e outros gases tóxicos que a
combustão de derivados de petróleo.
Na Rio +10, o então presidente Fernando Henrique Cardoso assinaria
um acordo com o governo alemão que beneficiaria o Pró-Álcool. O acordo
consistia no investimento pelo governo alemão na produção de cerca de 100 mil
carros a álcool no Brasil. Em troca, a Alemanha ganharia uma cota maior de
emissão de gases poluentes.
Na prática, o projeto permitiria que os alemães comprassem do Brasil
uma cota do direito de poluir o ambiente. Em termos econômicos, o Brasil
ganharia com o negócio porque aumentava a viabilidade do projeto do governo
de reativar a indústria do álcool como combustível. A vantagem da Alemanha é
que, ao estimularem outros países a reduzirem sua emissão de gás, os países ricos
ganham créditos que servem para aliviar a meta de redução de CO2, conforme
prevê o protocolo de Kyoto.
O Brasil, por ser um país em desenvolvimento não possui meta de
redução de emissão de CO2, e pode negociar com países que possuem metas. Só
que a Alemanha recuou, alegando que o projeto ainda não havia passado por
todas as instâncias técnicas necessárias antes de ser formalizado pública e
politicamente.
O governo alemão achou que seria pouco prudente anunciar o projeto
antes da aprovação formal dos 15 integrantes do comitê executivo do Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL51). O risco seria de que pelo menos um deles
questionasse os termos, criando constrangimento para os dois chefes de Estado.
51

Mecanismo do Protocolo de Kyoto que permite negociação de cotas entre países ricos e pobres.
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Desta forma, percebe-se como é delicado o processo que rege
acordos internacionais, muitas autarquias, comissões, instituições. É uma rede
que também figura em acordos nacionais que dificulta muitas ações, e que deve
ser repensada, já que vive-se uma era de velocidade, de comunicações
instantâneas, e os bloqueios burocráticos em nada facilitam as negociações.
Podem ser utilizadas novas formas de gestão e de participação,
utilizando-se as novas tecnologias da informação, que inclusive podem
proporcionar mais transparência às decisões políticas. É o que acontece nas
organizações em rede.
A possibilidade de planejamento estratégico e do processo
participativo delineia um novo modelo de relacionamento entre o público e o
privado, avançando a partir das estruturas estatais para as organizações civis. E
certamente muitos movimentos ambientais se moldam nestes novos parâmetros
organizacionais.
É um novo modelo de sociedade que prioriza o poder local e os
processos de descentralização, valorizando os movimentos comunitários, a
promoção do associativismo, capacitando os agentes sociais e assim fortalecendo
o desenvolvimento institucional e a democracia em rede.
As ONGs, são exemplos dessa nova possibilidade organizacional. No
campo ambiental, elas pautam-se na idéia de que tão ou mais importante que o
capital financeiro é o poder transformador do capital social, um objetivo
incentivador, a vontade de fazer e a capacidade de mobilizar pessoas, recursos e
influências são utilizados para alcançar suas metas, uma vez que seus objetivos
são restritos e os resultados e atuação espacial são bem definidos. Por exemplo, a
preservação de uma espécie em processo de extinção gera um projeto específico
e meticulosamente controlado, num ambiente que geograficamente possui seus
limites e que a ação não necessita do envolvimento de muitas instituições.
Esse novo modelo social pode ter grande relevância quando
pensamos no fortalecimento da inter-relação entre universidade e ambientalismo,
na medida em que podem revitalizar a universidade, através do planejamento
estratégico e da gestão participativa.
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Retomando o Relatório da CNE/CES 1.303/2001, é afirmado que a
universidade brasileira precisa repensar-se, redefinir-se, instrumentalizar-se para
lidar com o homem de um novo mundo, sendo instrumento de ação e construção
de um novo modelo de país.
Já há ações na direção de uma maior dinâmica para as universidades,
como percebemos nas Diretrizes Curriculares, que propõe 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.
A formação profissional é, contudo, apenas um dos aspectos do
universo acadêmico. E deve funcionar engrenado com as demais possibilidades
de pesquisa e extensão. Enfim, pensar no contexto universitário é pensar que é
um sistema interdependente de ações que alimenta e é realimentado no campo
social a que pertence e pelo contexto social mais amplo.
A

possibilidade

de

uma

organização

administrativa

mais

descentralizada pode ser interessante para o contexto universitário. No âmbito
ambiental, como vimos no primeiro item deste capítulo, o SISNAMA é um
exemplo de organização descentralizada, e que desde 1981 tem conseguido
vencer vários embates e criar novas políticas ambientais que já influenciam os
projetos de expansão econômica em diferentes campos sociais.
A inter-relação que se percebe necessária entre universidade e
ambientalismo é aquela na qual o dinamismo das ações, a transparência
administrativa, a descentralização de poder poderão proporcionar um caráter
mais participativo e mais permanente, promovendo um diálogo maior entre os
diversos grupos que já produzem na área.
Assim, poderá possibilitar a criação de um conhecimento rico,
contextualizado nas diversas esferas de existência humana, que se sobreponha ao
atual conhecimento fragmentado, compartimentalizado e muitas vezes desligado
da complexidade real do que é “viver em equilíbrio com a natureza”.
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Ao analisarmos as políticas universitárias e as políticas ambientais
percebemos que muitas interfaces já estão evidenciadas e instituídas através das
mesmas e de projetos originados tanto no âmbito educacional como ambiental.
Contudo, há fatores que impedem a continuidade das propostas, isso é um ponto
delicado, que reafirma as disputas e conflitos entre os agentes do campo
universitário e que acabam por interferir na ação pertinente aos dois campos.
A própria história do surgimento e expansão da universidade no
Brasil é um fator de conflito que dificulta a inserção e concretização das ações
ambientalistas no contexto universitário. Se lembrarmos que a universidade
brasileira surgiu paralelamente à implantação da indústria no Brasil, e a
industrialização está associada à degradação do meio ambiente, que é difícil o
diálogo entre interesses econômicos e conservação ambiental, fica explícito um
foco de tensão no espaço universitário.
Uma das principais características e desafios na constituição do
campo ambiental é seu conteúdo interdisciplinar. A riqueza de conhecimentos e
propostas articuladas entre diversas áreas é um modelo que acaba estrangulado
quando tenta adentrar numa estrutura departamental, fragmentada como é a da
universidade.
A transformação da sociedade, a proposição de novos valores, de
novas formas de viver é outra característica inerente ao ambientalismo.
Possivelmente esteja aqui outro ponto de conflito, já que a reprodução de valores
sociais é intrínseca ao ensino.
Por outro lado, é preciso incentivar o papel de agente transformador
da sociedade. A universidade, defendida por Darcy Ribeiro, Saviani, Luis
Antonio Cunha, tem esse potencial e é parte do papel educacional criar condições
de ter uma visão crítica, de entender e transformar o mundo a sua volta, como
ousou fazer Paulo Freire e tantos outros educadores.
Ao procurar sua legitimação e um avanço para além das discussões
políticas que demarcam esse campo em formação, os ambientalistas não
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conseguem, ainda, uma ação que faça a questão ambiental efetivamente ser valor
estruturante nas políticas universitárias ou nas ações acadêmicas.
A escolha pela análise a partir da Teoria do Campo Social, de
Bourdieu, se deu justamente pela possibilidade de fazer uma leitura das estruturas
formadoras do universo acadêmico e do ambiental, percebendo os conflitos, as
hierarquias e as dificuldades de diálogo entre os mesmos, contemplando assim os
objetivos delimitados para a tese.
Assim, entender a universidade como um campo de lutas e conflitos,
envolvido por interesses políticos, é importante na medida em que permite
identificar que estratégias são utilizadas para legitimar a manutenção de
programas e políticas e como se dá a inserção de interesses de outros campos,
como o ambiental. A universidade proporciona o acúmulo e criação de novos
conhecimentos, a formação profissional, sendo possivelmente um dos locais
propícios para a discussão, entendimento e produção de novas reflexões a partir
das concepções de mundo e de ambiente.
A análise das Diretrizes Curriculares das Ciências Naturais nos
possibilitou entender melhor como as concepções de explicação do mundo estão
presentes em nosso fazer científico, e nos mostrou um quadro de avanço na
estruturação curricular que já inclui as questões ambientais na formação dos
profissionais da ciência. Permite também entender que parâmetros direcionam o
ensino, possibilitando criar estratégias para as práticas educativas.
Muito há que se caminhar para consolidar a questão ambiental no
âmbito do ensino e da pesquisa, pois o que se percebeu foram ações isoladas de
diferentes áreas que dificilmente extrapolam os limites das quatro paredes da sala
de aula ou do laboratório, e que poderiam ser mais ricas se houvesse um diálogo
de

construção

conjunta

com

outras

áreas.

Esse

é

o

desafio

da

interdisciplinaridade, que aos poucos começa a se realizar na universidade.
Ficou claro ao estudarmos a Extensão Universitária, que as ações por
si só não se mantém ao longo do tempo. Para que aja uma permanência de
programas que criem uma interface com a sociedade, seja na área ambiental ou
em

qualquer

outra

área,

é

necessária

sua

legitimação,

através

da
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institucionalização, como produção continuada, fazendo parte dos estatutos e
políticas que delineiam o meio acadêmico.
A possibilidade de uma práxis do conhecimento é possibilitada pela
extensão universitária, porém os resultados se perdem no modelo burocrático de
administração que inviabiliza a transparência das experiências acadêmicas,
repetindo o ciclo vicioso das estruturas de ensino e pesquisa. Pouco se avança e a
descontinuidade dos projetos retrata a “volatilidade” das ações.
Ao estudarmos o Programa Nacional de Educação Ambiental,
percebemos que a estratégia de descentralização de poder pode ser eficaz quando
pensamos na relação entre ambientalismo e universidade. A universidade ainda
possui uma administração, um modelo de estruturação que dificulta o diálogo
entre seus diversos departamentos, e isso não facilita a visibilidade das ações
acadêmicas.
A interação com o campo ambiental aponta uma nova forma de
estruturação para a universidade, com planejamento estratégico mais intenso e
uma gestão mais participativa. Uma possibilidade que começa a ser viabilizada
nesses termos é justamente a criação de redes interinstitucionais, regionais e
nacionais, que facilitam a participação e a transparência das ações.
Assim, percebe-se que os fatores que limitam, conflituam ou fazem
evoluir as discussões ambientais no campo acadêmico vão muito além da leitura
simplista de que não há interesse institucional, ou que não há iniciativas na área.
A complexidade dos fatores históricos, das questões hierárquicas, dos valores
embutidos, das questões econômicas vão criar uma realidade que deve ser
entendida em todos os seus aspectos.
Desta forma, as concepções de mundo nos servem de elo de
entendimento de como se construiu a relação homem/natureza desde os
primórdios. Estudar as diferentes concepções ao longo das eras foi base para
compreender como a universidade absorveu as diferentes visões e de que forma
está reagindo no atual contexto histórico.
Isso significa entender as estratégias de pensamento dominantes em
cada época, e saber os limites de cada uma, pois o conhecimento está em

140

constante evolução, e as contribuições das sistematizações de cada momento
histórico vão fundamentar as elaborações presentes e futuras.
O aspecto mais evidente que se pode perceber ao longo dos séculos é
que todos os mecanismos de pensamento e de apropriação dos recursos naturais
fazem parte de um mesmo processo.
Desta forma, não se deve fazer uma análise superficial e dizer que os
problemas ambientais são fruto exclusivamente da sociedade industrial, como
muitos comentadores defendem. De acordo com o primeiro capítulo, vimos que
há vários momentos marcantes na evolução humana que possibilitaram ao
homem uma visão diferenciada sobre o ambiente a sua volta, momentos nos
quais se desenvolveram técnicas que permitiram revoluções (nos mais diversos
aspectos – do pensamento, geográfica, tecnológica) e cada vez um maior
potencial de manipulação desse meio.
O mais importante das revoluções não foi apenas uma nova
cosmologia, mas uma nova formulação, um novo sistema de idéias, não só do
mundo físico, mas humano. Houve uma ruptura diante da autoridade do mundo
antigo, relacionado ao conhecimento escolástico, pois a experiência da
autoridade começou a ser substituída pela autoridade da experiência.
Entender as concepções de mundo, as possibilidades que as mesmas
proporcionam para o pensamento humano, para a exploração do ambiente a sua
volta, os valores que as legitimam, nos permite entender o contexto histórico em
que nos encontramos e poder a partir desse entendimento, propor novas
estratégias de pensamento que colaborem para uma relação homem/natureza
equilibrada.
Este equilíbrio pode ser pensado nos termos da biologia, sabemos
que fazemos parte de um ecossistema que está ameaçado, ameaça essa que não
fica concentrada localmente, mas que pelos sucessivos ataques, se tornaram
globais.
Espera-se que os conteúdos desenvolvidos nesta tese contribuam
para clarear as estratégias de pensamento que se fazem necessárias para encontrar
caminhos, possibilidades acadêmicas para o fortalecimento da questão ambiental
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na universidade e sirva também de base para outros estudos que explorem esse
relacionamento universidade/ambientalismo.
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I – RELATÓRIO

A Biologia é a ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o
meio ambiente, além dos processos e mecanismos que regulam a vida. Portanto, os
profissionais formados nesta área do conhecimento têm papel preponderante nas
questões que envolvem o conhecimento da natureza.
O estudo das Ciências Biológicas deve possibilitar a compreensão de que a
vida se organizou através do tempo, sob a ação de processos evolutivos, tendo resultado
numa diversidade de formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas.
Esses organismos, incluindo os seres humanos, não estão isolados, ao contrário,
constituem sistemas que estabelecem complexas relações de interdependência. O
entendimento dessas interações envolve a compreensão das condições físicas do meio,
do modo de vida e da organização funcional interna próprios das diferentes espécies e
sistemas biológicos. Contudo, particular atenção deve ser dispensada às relações
estabelecidas pelos seres humanos, dada a sua especificidade. Em tal abordagem, os
conhecimentos biológicos não se dissociam dos sociais, políticos, econômicos e
culturais.

DIRETRIZES

CURRICULARES

PARA

OS

CURSOS

DE

CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS

1. PERFIL DOS FORMANDOS
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O Bacharel em Ciências Biológicas deverá ser:
a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade;
b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente,
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 vivem;
c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da
conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente,
biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, 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;
d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta profissional
por critério humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como
por referenciais éticos legais;
e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação
profissional;
f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de
trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo;
g) preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações estratégicas, capazes de
ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
a) Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental,
dignidade

humana,

direito

à

vida,

justiça,

respeito

mútuo,

participação,

responsabilidade, diálogo e solidariedade;
b) Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero, etc. que se fundem
inclusive em alegados pressupostos biológicos, posicionando-se diante delas de forma
crítica, com respaldo em pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de
referência;
c) Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas,
comprometendo-se com a divulgação dos resultados das pesquisas em veículos
adequados para ampliar a difusão e ampliação do conhecimento;
d) Portar-se como educador, consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive
na perspectiva sócio-ambiental;
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e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e
sobre a legislação e políticas públicas referentes à área;
f) Entender o processo histórico de produção do conhecimento das ciências biológicas
referente a conceitos/princípios/teorias;
g) Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) Aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução de
processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias,
emissão de laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para compreender e transformar o
contexto sócio-político e as relações nas quais está inserida a prática profissional,
conhecendo a legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar as formas de atuação
profissional, preparando-se para a inserção no mercado de trabalho em contínua
transformação;
k) Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos metodológicos alinhados com
a democracia, com o respeito à diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à
biodiversidade;
l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e
diversos profissionais, de modo a estar preparado a contínua mudança do mundo
produtivo;
m) avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos/tecnologias/serviços e
produtos resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e
epistemológicos;
n) comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma
postura de flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecido quanto
às opções sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.

3. ESTRUTURA DO CURSO
A estrutura do curso deve ter por base os seguintes princípios:
 contemplar as exigências do perfil do profissional em Ciências Biológicas, levando
em consideração a identificação de problemas e necessidades atuais e prospectivas da
sociedade, assim como da legislação vigente;
  garantir uma sólida formação básica inter e multidisciplinar;
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 privilegiar atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada instrumentação
técnica;
  favorecer a flexibilidade curricular, de forma a contemplar interesses e necessidades
específicas dos alunos;
 explicitar o tratamento metodológico no sentido de garantir o equilíbrio entre a
aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores;


garantir

um

ensino

problematizado

e

contextualizado,

assegurando

a

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;


proporcionar a formação de competência na produção do conhecimento com

atividades que levem o aluno a: procurar, interpretar, analisar e selecionar informações;
identificar problemas relevantes, realizar experimentos e projetos de pesquisa;
levar em conta a evolução epistemológica dos modelos explicativos dos processos
biológicos;
estimular atividades que socializem o conhecimento produzido tanto pelo corpo
docente como pelo discente;
estimular outras atividades curriculares e extracurriculares de formação, como, por
exemplo, iniciação cientifica, monografia, monitoria, atividades extensionistas, estágios,
disciplinas optativas, programas especiais, atividades associativas e de representação e
outras julgadas pertinentes;
 considerar a implantação do currículo como experimental, devendo ser
permanentemente avaliado, a fim de que possam ser feitas, no devido tempo, as
correções que se mostrarem necessárias.

A estrutura geral do curso, compreendendo disciplinas e demais atividades,
pode ser variada, admitindo-se a organização em módulos ou em créditos, num sistema
seriado ou não, anual, semestral ou misto, desde que os conhecimentos biológicos sejam
distribuídos ao longo de todo o curso, devidamente interligados e estudados numa
abordagem unificadora.

4. CONTEÚDOS CURRICULARES
4.1 CONTEÚDOS BÁSICOS
Os conteúdos básicos deverão englobar conhecimentos biológicos e das
áreas das ciências exatas, da terra e humanas, tendo a evolução como eixo integrador.
Os seguintes conteúdos são considerados básicos:
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BIOLOGIA CELULAR, MOLECULAR E EVOLUÇÃO: Visão ampla da organização
e interações biológicas, construída a partir do estudo da estrutura molecular e celular,
função e mecanismos fisiológicos da regulação em modelos eucariontes, procariontes e
de partículas virais, fundamentados pela informação bioquímica, biofísica, genética e
imunológica. Compreensão dos mecanismos de transmissão da informação genética, em
nível molecular, celular e evolutivo.
DIVERSIDADE BIOLÓGICA: Conhecimento da classificação, filogenia, organização,
biogeografia, etologia, fisiologia e estratégias adaptativas morfo-funcionais dos seres
vivos.
ECOLOGIA: Relações entre os seres vivos e destes com o ambiente ao longo do tempo
geológico. Conhecimento da dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas, da
conservação e manejo da fauna e flora e da relação saúde, educação e ambiente.
FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: Conhecimentos
matemáticos, físicos, químicos, estatísticos, geológicos e outros fundamentais para o
entendimento dos processos e padrões biológicos.
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E SOCIAIS: Reflexão e discussão dos aspectos
éticos e legais relacionados ao exercício profissional. Conhecimentos básicos de:
História, Filosofia e Metodologia da Ciência, Sociologia e Antropologia, para dar
suporte à sua atuação profissional na sociedade, com a consciência de seu papel na
formação de cidadãos.

4.2 CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
Os conteúdos específicos deverão atender as modalidades Licenciatura e
Bacharelado.
A modalidade Bacharelado deverá possibilitar orientações diferenciadas,
nas várias sub-áreas das Ciências Biológicas, segundo o potencial vocacional das IES e
as demandas regionais.
A modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos
próprios das Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde,
para atender ao ensino fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas
especificidades, deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos
formativos dos educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino de
Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio.
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A elaboração de monografia deve ser estimulada como trabalho de
conclusão de curso, nas duas modalidades.
Para a licenciatura em Ciências Biológicas serão incluídos, no conjunto dos
conteúdos profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior, bem como as
Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio.

4.3 ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
O estágio curricular deve ser atividade obrigatória e supervisionada que
contabilize horas e créditos.
Além do estágio curricular, uma série de outras atividades complementares
deve ser estimulada como estratégia didática para garantir a interação teoria-prática, tais
como: monitoria, iniciação científica, apresentação de trabalhos em congressos e
seminários, iniciação à docência, cursos e atividades de extensão. Estas atividades
poderão constituir créditos para efeito de integralização curricular, devendo as IES criar
mecanismos de avaliação das mesmas.
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I – RELATÓRIO

É praticamente consenso que a formação em Física, na sociedade
contemporânea, deve se caracterizar pela flexibilidade do currículo de modo a oferecer
alternativas aos egressos. É também bastante consensual que essa formação deve ter
uma carga horária de cerca de 2400 horas distribuídas, normalmente, ao longo de quatro
anos. Desse total, aproximadamente a metade deve corresponder a um núcleo básico
comum e a outra metade a módulos seqüenciais complementares definidores de ênfases.
É igualmente consensual que, independentemente de ênfase, a formação em Física deve
incluir uma monografia de fim de curso, a título de iniciação científica.

DIRETRIZES CURRICULARES PARA OS CURSOS DE FÍSICA
1. PERFIL DOS FORMANDOS
O físico, seja qual for sua área de atuação, deve ser um profissional que,
apoiado em conhecimentos sólidos e atualizados em Física, deve ser capaz de abordar e
tratar problemas novos e tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas
formas do saber e do fazer científico ou tecnológico. Em todas as suas atividades a
atitude de investigação deve estar sempre presente, embora associada a diferentes
formas e objetivos de trabalho.
Dentro deste perfil geral, podem se distinguir perfis específicos, tomados
como referencial para o delineamento da formação em Física, em função da
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diversificação curricular proporcionada através de módulos seqüenciais complementares
ao núcleo básico comum:
Físico – pesquisador: ocupa-se preferencialmente de pesquisa, básica ou
aplicada, em universidades e centros de pesquisa. Esse é com certeza, o campo de
atuação mais bem definido e o que tradicionalmente tem representado o perfil
profissional idealizado na maior parte dos cursos de graduação que conduzem ao
Bacharelado em Física.
Físico – educador: dedica-se preferencialmente à formação e à
disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da
atuação no ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação científica,
como vídeos, “software”, ou outros meios de comunicação. Não se ateria ao perfil da
atual Licenciatura em Física, que está orientada para o ensino médio formal.
Físico – tecnólogo: dedica-se dominantemente ao desenvolvimento de
equipamentos e processos, por exemplo, nas áreas de dispositivos opto-eletrônicos,
eletro-acústicos, magnéticos, ou de outros transdutores, telecomunicações, acústica,
termodinâmica de motores, metrologia, ciência dos materiais, microeletrônica e
informática. Trabalha em geral de forma associada a engenheiros e outros profissionais,
em microempresas, laboratórios especializados ou indústrias. Este perfil corresponderia
ao esperado para o egresso de um Bacharelado em Física Aplicada.
Físico – interdisciplinar: utiliza prioritariamente o instrumental (teórico e/
ou experimental) da Física em conexão com outras áreas do saber, como, por exemplo,
Física Médica, Oceanografia Física, Meteorologia, Geofísica, Biofísica, Química, Física
Ambiental, Comunicação, Economia, Administração e incontáveis outros campos. Em
quaisquer dessas situações, o físico passa a atuar de forma conjunta e harmônica com
especialistas de outras áreas, tais como químicos, médicos, matemáticos, biólogos,
engenheiros e administradores.

2. COMPETÊNCIA E HABILIDADES
A formação do Físico nas Instituições de Ensino Superior deve levar em
conta tanto as perspectivas tradicionais de atuação dessa profissão, como novas
demandas que vêm emergindo nas últimas décadas. Em uma sociedade em rápida
transformação, como esta em que hoje vivemos, surgem continuamente novas funções
sociais e novos campos de atuação, colocando em questão os paradigmas profissionais
anteriores, com perfis já conhecidos e bem estabelecidos. Dessa forma, o desafio é
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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.
A diversidade de atividades e atuações pretendidas para o formando em
Física necessita de qualificações profissionais básicas comuns, que devem corresponder
a objetivos claros de formação para todos os cursos de graduação em Física,
bacharelados ou licenciaturas, enunciadas sucintamente a seguir, através das
competências essenciais desses profissionais.
1. Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado com suas
áreas clássicas e modernas;
2. descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em
termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais;
3. diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais ou
teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou
matemáticos apropriados;
4. manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional
específica;
5. desenvolver uma ética de atuação profissional e a conseqüente responsabilidade
social, compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em
diferentes contextos sócio-políticos, culturais e econômicos.
O desenvolvimento das competências apontadas nas considerações
anteriores está associado à aquisição de determinadas habilidades, também básicas, a
serem complementadas por outras competências e habilidades mais específicas, segundo
os diversos perfis de atuação desejados. As habilidades gerais que devem ser
desenvolvidas pelos formandos em Física, independentemente da área de atuação
escolhida, são as apresentadas a seguir:
1. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos naturais;
2. resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de
medições, até à análise de resultados;
3. propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade;
4. concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução
elaborada e demorada;
5. utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de
procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;
164

6. utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem
computacional;
7. conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em
medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais);
8. reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber,
tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas;
9. apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como
relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras.
As habilidades específicas dependem da área de atuação, em um mercado
em mudança contínua, de modo que não seria oportuno especificá- las agora. No caso
da Licenciatura, porém, as habilidades e competências específicas devem,
necessariamente, incluir também:
1. o planejamento e o desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física,
reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas;
2. a elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas,
identificando seus objetivos formativos, de aprendizagem e educacionais;
A formação do Físico não pode, por outro lado, prescindir de uma série de
vivências que vão tornando o processo educacional mais integrado. São vivências gerais
essenciais ao graduado em Física, por exemplo:
1. ter realizado experimentos em laboratórios;
2. ter tido experiência com o uso de equipamento de informática;
3. ter feito pesquisas bibliográficas, sabendo identificar e localizar fontes de informação
relevantes;
4. ter entrado em contato com idéias e conceitos fundamentais da Física e das Ciências,
através da leitura de textos básicos;
5. ter tido a oportunidade de sistematizar seus conhecimentos e seus resultados em um
dado assunto através de, pelo menos, a elaboração de um artigo, comunicação ou
monografia;
6. no caso da Licenciatura, ter também participado da elaboração e desenvolvimento de
atividades de ensino.
Em relação às habilidades e competências específicas, estas devem ser
elaboradas pelas IES a fim de atender às exigências dos mercados nacionais e locais.
Neste sentido, as diretrizes curriculares conferem toda autonomia as IES para definilas, através dos conteúdos curriculares. Estes podem ser estruturados modularmente de
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modo a atender os perfis gerais definidos acima, porém com mudanças nos módulos dos
últimos quatro semestres do curso que atenderiam ao tipo de especialização necessária
para a inserção do formando na atividade almejada.

3. ESTRUTURA DOS CURSOS
Para atingir uma formação que contemple os perfis, competências e
habilidades acima descritos e, ao mesmo tempo, flexibilize a inserção do formando em
um mercado de trabalho diversificado, os currículos podem ser divididos em duas
partes.
I. Um núcleo comum a todos as modalidades dos cursos de Física.
II. Módulos seqüenciais especializados, onde será dada a orientação final do curso.Estes
módulos podem conter o conjunto de atividades necessárias para completar um
Bacharelado ou Licenciatura em Física nos moldes atuais ou poderão ser diversificados,
associando a Física a outras áreas do conhecimento como, por exemplo, Biologia,
Química, Matemática, Tecnologia, Comunicações, etc. Os conteúdos desses módulos
especializados inter-disciplinares devem ser elaborados por cada IES juntando os
esforços dos colegiados dos diversos cursos envolvidos (Física, outras áreas científicas,
Engenharia, Comunicação, etc.) seguindo interesses específicos e regionais de cada
instituição.
O esquema geral desta estrutura modular é:
Núcleo Comum: Aproximadamente 50% da carga horária
Módulos Seqüenciais Especializados

. Físico-Pesquisador: (Bacharelado em Física)
. Físico-Educador: (Licenciatura em Física)
. Físico Interdisciplinar: (Bacharelado ou Licenciatura em Física e Associada)
. Físico-Tecnólogo: (Bacharelado em Física Aplicada)

4. CONTEÚDOS CURRICULARES
4.1 NÚCLEO COMUM
O núcleo comum deverá ser cumprido por todas as modalidades em Física,
representando aproximadamente metade da carga horária necessária para a obtenção do
diploma.
Uma das inovações da nova LDB são os cursos seqüenciais (Art. 44, I),
formados por um conjunto de disciplinas afins, que podem caracterizar especializações
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em algumas áreas. A aprovação em um seqüencial possibilita o fornecimento de um
certificado de conclusão. Os seqüenciais devem servir para catalisar cursos
interdisciplinares, minimizando os problemas relativos à criação de currículos estanques
e difíceis de serem modernizados. Devem também contribuir para a educação
continuada. Os certificados de conclusão deverão atestar etapas cumpridas com
qualidade, o que é saudável para todos: alunos, IES e para a sociedade.
O núcleo comum é caracterizado por conjuntos de disciplinas relativos à
física geral, matemática, física clássica, física moderna e ciência como atividade
humana. Estes conjuntos são detalhados a seguir.

A - Física Geral
Consiste no conteúdo de Física do ensino médio, revisto em maior profundidade, com
conceitos e instrumental matemáticos adequados. Além de uma apresentação teórica dos
tópicos fundamentais (mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, física ondulatória),
devem ser contempladas práticas de laboratório, ressaltando o caráter da Física como
ciência experimental.
B – Matemática
É o conjunto mínimo de conceitos e ferramentas matemáticas necessárias ao tratamento
adequado dos fenômenos em Física, composto por cálculo diferencial e integral,
geometria analítica, álgebra linear e equações diferenciais, conceitos de probabilidade e
estatística e computação.
C - Física Clássica
São os cursos com conceitos estabelecidos (em sua maior parte) anteriormente ao
Séc.XX, envolvendo mecânica clássica, eletromagnetismo e termodinâmica.
D - Física Moderna e Contemporânea
É a Física desde o início do Séc. XX, compreendendo conceitos de mecânica quântica,
física estatística, relatividade e aplicações. Sugere-se a utilização de laboratório.
E - Disciplinas Complementares
O núcleo comum precisa ainda de um grupo de disciplinas complementares que amplie
a educação do formando. Estas disciplinas abrangeriam outras ciências naturais, tais
como Química ou Biologia e também as ciências humanas, contemplando questões
como Ética, Filosofia e História da Ciência, Gerenciamento e Política Científica, etc.

4.2 MÓDULOS SEQÜENCIAIS
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Estes módulos, definidores de ênfase, são:
Físico-pesquisador - O conteúdo curricular da formação do FísicoPesquisador (Bacharelado em Física) deve ser complementado por seqüenciais em
Matemática, Física Teórica e Experimental avançados. Esses seqüenciais devem
apresentar uma estrutura coesa e desejável integração com a escola de pós-graduação.
Físico-educador - No caso desta modalidade, os seqüenciais estarão voltados
para o ensino da Física e deverão ser acordados com os profissionais da área de
educação quando pertinente.
Esses

seqüenciais

poderão

ser

distintos

para,

por

exemplo,

(i)

instrumentalização de professores de Ciências do ensino fundamental; (ii)
aperfeiçoamento de professores de Física do ensino médio; (iii) produção de material
instrucional; (iv) capacitação de professores para as séries iniciais do ensino
fundamental. Para a licenciatura em Física serão incluídos no conjunto dos conteúdos
profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores em nível superior, bem como as Diretrizes
Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio.
Físico-tecnólogo - O conteúdo curricular que completará a formação desse
profissional será definido pela opção particular feita pelo estudante e também pelo
mercado de trabalho no qual ele deseja se inserir, dentro do elenco de possibilidades
oferecidas pela IES. A cada escolha corresponderá um conjunto de seqüenciais
diferenciado.
Físico-interdisciplinar: Esta categoria abrangerá tanto o Bacharelado como
a Licenciatura em Física e Associada. Por Associada, entende-se a área (Matemática,
Química, Biologia, Engenharia, etc) na qual os Físicos possam atuar de forma conjunta
e harmônica com especialistas dessa área. Desta forma, poder-se-á ter, por exemplo, o
Bacharel em Física e Química, ou Licenciado em Física e Biologia, ou Física e
Comunicação.
Para a definição dos seqüenciais nessa modalidade haverá necessidade de
aprovação, pelas comissões de graduação da Física e das unidades de ensino da(s)
Área(s) Associada(s), de conjuntos específicos de seqüenciais.

4.3 ESTRUTURA MODULAR DOS CURSOS
A existência de um núcleo comum e dos seqüenciais já define per si uma
estrutura modular para os cursos.
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Alguns destes cursos poderão ter seu diploma fornecido através da obtenção de
um conjunto adequado de certificados de conclusão de distintos seqüenciais. Isto
significa uma simplificação no processo de transferências. Os cursos seqüenciais não
precisam ser concluídos todos na mesma IES, podendo ser realizados em diversas IES e
agrupados na forma de um diploma.
O diploma seria expedido pela IES onde o aluno integralizasse o currículo pleno.
Os módulos seqüenciais poderão ser estruturados através de sub-módulos, a fim de
facilitar a educação continuada. A conclusão destes sub-módulos dará direito à obtenção
de um Certificado de Conclusão.

4.4 ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Os estágios realizados em instituições de pesquisa, universidades, indústrias,
empresas ou escolas devem ser estimulados na confecção dos currículos plenos pelas
IES.
Todas as modalidades de graduação em Física devem buscar incluir em seu
currículo pleno uma monografia de fim de curso, associada ou não a estes estágios. Esta
monografia deve apresentar a aplicação de procedimentos científicos na análise de um
problema específico.
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I – RELATÓRIO
Os cursos de Bacharelado em Matemática existem para preparar
profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa, enquanto os cursos de
Licenciatura em Matemática tem como objetivo principal a formação de professores
para a educação básica.
As aplicações da Matemática têm se expandido nas décadas mais recentes.
A Matemática tem uma longa história de intercâmbio com a Física e as Engenharias e,
mais recentemente, com as Ciências Econômicas, Biológicas, Humanas e Sociais. As
habilidades e competências adquiridas ao longo da formação do matemático tais como o
raciocínio lógico, a postura crítica e a capacidade de resolver problemas, fazem do
mesmo um profissional capaz de ocupar posições no mercado de trabalho também fora
do ambiente acadêmico, em áreas em que o raciocínio abstrato é uma ferramenta
indispensável.
Conseqüentemente os estudantes podem estar interessados em se graduar
em Matemática por diversas razões e os programas de graduação devem ser bastante
flexíveis para acomodar esse largo campo de interesses.
Assim essas diretrizes têm como objetivos:
servir como orientação para melhorias e transformações na formação do

Bacharel e do Licenciado em Matemática;
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assegurar que os egressos dos cursos credenciados de Bacharelado e
Licenciatura em Matemática tenham sido adequadamente preparados para uma carreira
na qual a Matemática seja utilizada de modo essencial, assim como para um processo
contínuo de aprendizagem.

DIRETRIZES CURRICULARES PARA CURSOS DE MATEMÁTICA
1. Perfil dos Formandos
Um curso de Bacharelado em Matemática deve ter um programa flexível de
forma a qualificar os seus graduados para a Pós-graduação visando a pesquisa e o
ensino superior, ou para oportunidades de trabalho fora do ambiente acadêmico.
Dentro dessas perspectivas, os programas de Bacharelado em Matemática
devem permitir diferentes formações para os seus graduados, quer visando o
profissional que deseja seguir uma carreira acadêmica, como aquele que se encaminhará
para o mercado de trabalho não acadêmico e que necessita além de uma sólida base de
conteúdos matemáticos, de uma formação mais flexível contemplando áreas de
aplicação.
Nesse contexto um Curso de Bacharelado deve garantir que seus egressos
tenham:
 uma sólida formação de conteúdos de Matemática
 uma formação que lhes prepare para enfrentar os desafios das rápidas transformações
da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional.
Por outro lado, desejam-se as seguintes características para o Licenciado em
Matemática:
 visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir em diversas
realidades com sensibilidade para interpretar as ações dos educandos
 visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode oferecer à formação
dos indivíduos para o exercício de sua cidadania
 visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível a todos, e
consciência de seu papel na superação dos preconceitos, traduzidos pela angústia,
inércia ou rejeição, que muitas vezes ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da
disciplina.

2. Competências e Habilidades
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Os currículos dos cursos de Bacharelado/Licenciatura em Matemática
devem ser elaborados de maneira a desenvolver as seguintes competências e
habilidades.
a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;
b) capacidade de trabalhar em equipes multi-disciplinares
c) capacidade de compreender, criticar e utilizar novas idéias e tecnologias para a
resolução de problemas.
d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte
de produção de conhecimento
e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação,
utilizando rigor lógico-científico na análise da situação-problema
f) estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento
g) conhecimento de questões contemporâneas
h) educação abrangente necessária ao entendimento do impacto das soluções
encontradas num contexto global e social
i) participar de programas de formação continuada
j) realizar estudos de pós- graduação
k) trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber
No que se refere às competências e habilidades próprias do educador
matemático, o licenciado em Matemática deverá ter as capacidades de:
a) elaborar propostas de ensino-aprendizagem de Matemática para a educação básica;
b) analisar, selecionar e produzir materiais didáticos;
c) analisar criticamente propostas curriculares de Matemática para a educação básica;
d) desenvolver estratégias de ensino que favoreçam a criatividade, a autonomia e a
flexibilidade do pensamento matemático dos educandos, buscando trabalhar com mais
ênfase nos conceitos do que nas técnicas, fórmulas e algoritmos;
e) perceber a prática docente de Matemática como um processo dinâmico, carregado de
incertezas e conflitos, um espaço de criação e reflexão, onde novos conhecimentos são
gerados e modificados continuamente;
f) contribuir para a realização de projetos coletivos dentro da escola básica.

3. Estrutura do Curso
Ao chegar à Universidade, a aluno já passou por um longo processo de
aprendizagem escolar e construiu para si uma imagem dos conceitos matemáticos a que
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foi exposto, durante o ensino básico. Assim, a formação a formação do matemático
demanda o aprofundamento da compreensão dos significados dos conceitos
matemáticos, a fim de ele possa contextualizá-los adequadamente. O mesmo pode-se
dizer em relação aos processos escolares em geral: o aluno chega ao ensino superior
com uma vivência e um conjunto de representações construídas. É preciso que estes
conhecimentos também sejam considerados ao longo de sua formação como professor.
Os conteúdos curriculares dos cursos de Matemática deverão ser
estruturados de modo a contemplar, em sua composição, as seguintes orientações:
a) partir das representações que os alunos possuem dos conceitos matemáticos e dos
processos escolares para organizar o desenvolvimento das abordagens durante o curso
b) construir uma visão global dos conteúdos de maneira teoricamente significativa para
o aluno
Adicionalmente, as diretrizes curriculares devem servir também para
otimização da estruturação modular dos cursos, com vistas a permitir um melhor
aproveitamento dos conteúdos ministrados.
Da mesma maneira almeja-se ampliar a diversidade da organização dos
cursos, podendo a IES definir adequadamente a oferta de cursos seqüenciais, previsto no
inciso I do artigo 44 da LDB, que possibilitariam tanto o aproveitamento de estudos,
como uma integração mais flexível entre os cursos de graduação.

4. Conteúdos Curriculares
Os currículos devem assegurar o desenvolvimento de conteúdos dos
diferentes âmbitos do conhecimento profissional de um matemático, de acordo com o
perfil, competências e habilidades anteriormente descritos, levando-se em consideração
as orientações apresentadas para a estruturação do curso.
A organização dos currículos das IES deve contemplar os conteúdos
comuns a todos os cursos de Matemática, complementados com disciplinas organizadas
conforme o perfil escolhido do aluno.

4.1 Bacharelado
Os conteúdos descritos a seguir, comuns a todos os cursos de
Bacharelado, podem ser distribuídos ao longo do curso de acordo com o currículo
proposto pela IES:
 Cálculo Diferencial e Integral
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Álgebra Linear
 Topologia
 Análise Matemática
 Álgebra
 Análise Complexa
 Geometria Diferencial
A parte comum deve ainda incluir o estudo de Probabilidade e Estatística.
É necessário um conhecimento de Física Geral e noções de Física Moderna
como forma de possibilitar ao bacharelando o estudo de uma área na qual
historicamente o uso da matemática é especialmente significativo.
Desde o início do curso o bacharelando deve adquirir familiaridade com o
uso do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização para
formulação e solução de problemas.
Para complementar a formação do bacharel, conforme o perfil escolhido, as
IES poderão diversificar as disciplinas oferecidas, que poderão consistir em estudos
mais avançados de Matemática ou estudo das áreas de aplicação, distribuídas ao longo
do curso.
Em caso da formação em área de aplicação, a IES deve organizar seu
currículo de forma a garantir que a parte diversificada seja constituída de disciplinas de
formação matemática e da área de aplicação formando um todo coerente. É fundamental
o estabelecimento de critérios que garantam essa coerência dentro do programa.

4.2 Licenciatura
Os conteúdos descritos a seguir, comuns a todos os cursos de
Licenciatura, podem ser distribuídos ao longo do curso de acordo com o currículo
proposto pela IES:
Cálculo Diferencial e Integral
 Álgebra Linear
Fundamentos de Análise
Fundamentos de Álgebra
 Fundamentos de Geometria
 Geometria Analítica
A parte comum deve ainda incluir:
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a) conteúdos matemáticos presentes na educação básica nas áreas de Álgebra,
Geometria e Análise;
b) conteúdos de áreas afins à Matemática, que são fontes originadoras de problemas e
campos de aplicação de suas teorias;
c) conteúdos da Ciência da Educação, da História e Filosofia das Ciências e da
Matemática.
Para a licenciatura serão incluídos, no conjunto dos conteúdos
profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de professores em nível superior, bem como as Diretrizes
Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio.
Desde o início do curso e licenciando deve adquirir familiaridade com o
uso do computador como instrumento de trabalho, incentivando-se sua utilização para o
ensino de matemática, em especial para a formulação e solução de problemas. É
importante também a familiarização do licenciando, ao longo do curso, com outras
tecnologias que possam contribuir para o ensino de Matemática.
As IES poderão ainda organizar os seus currículos de modo a possibilitar ao
licenciado uma formação complementar propiciando uma adequação do núcleo de
formação específica a outro campo de saber que o complemente.

5. Estágio e Atividades Complementares
Algumas ações devem ser desenvolvidas como atividades complementares
à formação do matemático, que venham a propiciar uma complementação de sua
postura de estudioso e pesquisador, integralizando o currículo, tais como a produção de
monografias e a participação em programas de iniciação científica e à docência.
No caso da licenciatura, o educador matemático deve ser capaz de tomar
decisões, refletir sobre sua prática e ser criativo na ação pedagógica, reconhecendo a
realidade em que se insere. Mais do que isto, ele deve avançar para uma visão de que a
ação prática é geradora de conhecimentos. Nessa linha de abordagem, o estágio é
essencial nos cursos de formação de professores, possibilitando desenvolver:
a) uma seqüência de ações onde o aprendiz vai se tornando responsável por tarefas em
ordem crescente de complexidade, tomando ciência dos processos formadores;
b) uma aprendizagem guiada por profissionais de competência reconhecida.
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I – RELATÓRIO
No limiar deste novo século – e novo milênio – emerge uma nova
subjetividade, um sentimento coletivo, generalizado, mundializado, traços de uma nova
cultura em formação, de um novo momento histórico – a que muitos denominam pósmodernidade – caracterizado pela economia pós-industrial, pela compreensão do
homem como um ser pluridimensional, pelo estabelecimento de novas concepções de
limites, distâncias e tempo, pelo sentimento de responsabilidade em relação aos recursos
naturais, pela busca de qualidade de vida. E repetindo, em outra dimensão, os
movimentos de vanguarda do início do século XX, também agora, na base desta nova
realidade, está a velocidade (não mais a mecânica, mas a eletrônica) com que têm sido
gerados novos conhecimentos científicos e tecnológicos, rapidamente difundidos e
absorvidos pelo setor produtivo e pela sociedade em geral.
Como produtora de saber e formadora de intelectuais, docentes, técnicos e
tecnólogos, a universidade contribui para a construção contínua do mundo e sua
configuração presente.
Por outro lado, sua amplitude e abrangência organizacional e possibilidade
de ação resultam do modelo de país no qual se insere e das respectivas políticas
educacionais. Assim, verificado este novo momento histórico, esta nova complexidade
vivencial, veloz e mutante, a universidade brasileira precisa repensar-se, redefinir-se,
instrumentalizar-se para lidar com um novo homem de um novo mundo, com múltiplas
oportunidades e riscos ainda maiores.
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Precisa, também, ser instrumento de ação e construção desse novo modelo
de país.
A percepção desta nova realidade – hoje freqüentemente retratada pela
mídia – evidencia-se pelas questões e discussões em curso no seio das próprias
universidades, nas entidades ligadas à educação e nos setores de absorção do
conhecimento e dos profissionais gerados pela universidade. É consenso entre
professores, associações científicas e classistas, dirigentes de políticas educacionais e
mesmo no geral da população instruída que, diante da velocidade com que as inovações
científicas e tecnológicas vêm sendo produzidas e necessariamente absorvidas, o atual
paradigma de ensino – em todos os níveis, mas sobretudo no ensino superior – é
inviável e ineficaz.
Os currículos vigentes estão transbordando de conteúdos informativos em
flagrante prejuízo dos formativos, fazendo com que o estudante saia dos cursos de
graduação com "conhecimentos" já desatualizados e não suficientes para uma ação
interativa e responsável na sociedade, seja como profissional, seja como cidadão.
Diante dessa constatação, advoga-se a necessidade de criar um novo
modelo de curso superior, que privilegie o papel e a importância do estudante no
processo da aprendizagem, em que o papel do professor, de "ensinar coisas e soluções",
passe a ser "ensinar o estudante a aprender coisas e soluções". Mas como materializar
este "ensinar a aprender"?
Nas discussões de diretrizes curriculares, em decorrência das mudanças
encetadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96),
observam-se tendências que demonstram preocupação com uma formação mais geral do
estudante, com a inclusão, nos currículos institucionais, de temas que propiciem a
reflexão sobre caráter, ética, solidariedade, responsabilidade e cidadania. Prega-se,
igualmente, a abertura e flexibilização das atuais grades curriculares, com alteração no
sistema de pré-requisitos e redução do número de disciplinas obrigatórias e ampliação
do leque de possibilidades a partir do projeto pedagógico da instituição que deverá,
necessariamente, assentar-se sobre conceitos de “matéria” e “interdisciplinaridade”.
Pensa-se, igualmente, em fazer uso responsável da autonomia acadêmica, flexibilizando
os currículos e as especificidades institucionais e regionais e permitindo que cada
estudante possa fazer escolhas para melhor aproveitar suas habilidades, sanar
deficiências e realizar desejos pessoais. Além disso, já não se pensa em integralização
curricular apenas como resultado de aprovação em disciplinas que preencham as fases
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ou horas-aulas destinadas ao curso. O estudante deve ter tempo e ser estimulado a
buscar o conhecimento por si só, deve participar de projetos de pesquisa e grupos
transdisciplinares de trabalhos, de discussões acadêmicas, de seminários, congressos e
similares; deve realizar estágios, desenvolver práticas extensionistas, escrever,
apresentar e defender seus achados. E mais: aprender a "ler" o mundo, aprender a
questionar as situações, sistematizar problemas e buscar criativamente soluções. Mais
do que armazenar informações, este novo profissional precisa saber onde e como
rapidamente buscá-las, deve saber como "construir" o conhecimento necessário a cada
situação. Assim, 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, de maneira a incorporar, reestruturar
e criar novos conhecimentos; é preciso que tais profissionais saibam romper
continuamente os limites do "já-dito", do "já-conhecido", respondendo com criatividade
e eficácia aos desafios que o mundo lhes coloca.
Mas para que esses novos currículos, montados sobre este novo paradigma
educacional, sejam eficazes, há que haver, igualmente, uma mudança de postura
institucional e um novo envolvimento do corpo docente e dos estudantes. Já não se pode
aceitar o ensino seccionado, departamentalizado, no qual disciplinas e professores se
desconhecem entre si.
As atividades curriculares dependerão da ação participativa, consciente e
em constante avaliação de todo o corpo docente. A qualificação científica tornar-se-á
inoperante se não for acompanhada da atualização didático-pedagógica, sobretudo no
que se refere ao melhor aproveitamento do rico instrumental que a informática e a
tecnologia renovam incessantemente. As instituições precisam compreender e avaliar
seu papel social; precisam redefinir e divulgar seu projeto pedagógico. Aos estudantes
caberá buscar um curso que lhes propicie, com qualidade, a formação desejada.

DIRETRIZES

CURRICULARES

PARA

CURSOS

DE

QUÍMICA,

BACHARELADO E LICENCIATURA PLENA
1. PERFIL DOS FORMANDOS
1.1 O Bacharel em Química deve ter formação generalista, com domínio das técnicas
básicas de utilização de laboratórios e equipamentos, com condições de atuar nos
campos de atividades socioeconômicas que envolvam as transformações da matéria;
direcionando essas transformações, controlando os seus produtos, interpretando
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criticamente as etapas, efeitos e resultados; aplicando abordagens criativas à solução dos
problemas e desenvolvendo novas aplicações e tecnologias.
1.2 O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente
em conteúdos dos diversos campos da Química, preparação adequada à aplicação
pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins na atuação
profissional como educador na educação fundamental e média.

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
2.1 Bacharel em Química
Com relação à formação pessoal
 Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das
técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos necessários para garantir a
qualidade dos serviços prestados e para desenvolver e aplicar novas tecnologias, de
modo a ajustar-se à dinâmica do mercado de trabalho.


Possuir habilidade suficiente em Matemática para compreender conceitos de

Química e de Física, para desenvolver formalismos que unifiquem fatos isolados e
modelos quantitativos de previsão, com o objetivo de compreender modelos
probabilísticos teóricos, e de organizar, descrever, arranjar e interpretar resultados
experimentais, inclusive com auxílio de métodos computacionais.
 Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios
conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e
refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas
relações com o contexto cultural, socioeconômico e político.
 Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que
compõem um processo industrial ou uma pesquisa, sendo capaz de planejar, coordenar,
executar ou avaliar atividades relacionadas à Química ou a áreas correlatas.
 Ser capaz de exercer atividades profissionais autônomas na área da Química ou em
áreas correlatas.


Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para

estudos extra-curriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e
iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com a
Química.
 Ter formação humanística que lhe permita exercer plenamente sua cidadania e,
enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos.
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Com relação à compreensão da Química
 Compreender os conceitos, leis e princípios da Química.
Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos
químicos que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico e
aspectos de reatividade, mecanismos e estabilidade.
 Reconhecer a Química como uma construção humana e compreendendo os aspectos
históricos de sua produção e suas relações com os contextos culturais, socioeconômico e
político.

Com relação à busca de informação, comunicação e expressão
 Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes para a Química,
inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e remota, que possibilitem a
contínua atualização técnica, científica e humanística.
 Ler, compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos em idioma pátrio e
estrangeiro (especialmente inglês e/ou espanhol).
 Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação (tabelas, gráficos,
símbolos, expressões, etc.).
 Saber comunicar corretamente os projetos e resultados de pesquisa na linguagem
científica, oral e escrita (textos, relatórios, pareceres, "posters", internet, etc.) em idioma
pátrio e estrangeiro (especialmente inglês e/ou espanhol).

Com relação ao trabalho de investigação científica e produção/controle de
qualidade
 Saber investigar os processos naturais e tecnológicos, controlar variáveis, identificar
regularidades, interpretar e proceder a previsões.
 Saber conduzir análises químicas, físico-químicas e químico-biológicas qualitativas
e quantitativas e a determinação estrutural de compostos por métodos clássicos e
instrumentais, bem como conhecer os princípios básicos de funcionamento dos
equipamentos utilizados e as potencialidades e limitações das diferentes técnicas de
análise.
 Saber realizar síntese de compostos, incluindo macromoléculas e materiais
poliméricos.
 Ter noções de classificação e composição de minerais.
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 Ter noções de Química do estado sólido.
 Ser capaz de efetuar a purificação de substâncias e materiais; exercendo, planejando
e gerenciando o controle químico da qualidade de matérias-primas e de produtos.
 Saber determinar as características físico-químicas de substâncias e sistemas
diversos.
 Ter noções dos principais processos de preparação de materiais para uso da indústria
química, eletrônica, óptica, biotecnológica e de telecomunicações modernas.
 Saber elaborar projetos de pesquisa e de desenvolvimento de métodos, produtos e
aplicações em sua área de atuação.
 Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em Química.
 Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho,
inclusive para expedir laudos de segurança em laboratórios, indústrias químicas e
biotecnológicas.
 Possuir conhecimento da utilização de processos de manuseio e descarte de materiais
e de rejeitos, tendo em vista a preservação da qualidade do ambiente.
 Saber atuar em laboratório químico e selecionar, comprar e manusear equipamentos
e reagentes.

Com relação à aplicação do conhecimento em Química
 Saber realizar avaliação crítica da aplicação do conhecimento em Química tendo em
vista o diagnóstico e o equacionamento de questões sociais e ambientais.
 Saber reconhecer os limites éticos envolvidos na pesquisa e na aplicação do
conhecimento científico e tecnológico.
 Ter curiosidade intelectual e interesse pela investigação científica e tecnológica, de
forma a utilizar o conhecimento científica e socialmente acumulado na produção de
novos conhecimentos.
 Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de
desenvolvimento social e coletivo.
 Saber identificar e apresentar soluções criativas para problemas relacionados com a
Química ou com áreas correlatas na sua área de atuação.
 Ter conhecimentos relativos ao assessoramento, ao desenvolvimento e à implantação
de políticas ambientais.
 Saber realizar estudos de viabilidade técnica e econômica no campo da Química.
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 Saber planejar, supervisionar e realizar estudos de caracterização de sistemas de
análise.
 Possuir conhecimentos relativos ao planejamento e à instalação de laboratórios
químicos.
Saber realizar o controle de operações ou processos químicos no âmbito de
atividades de indústria, vendas, marketing, segurança, administração pública e outras
nas quais o conhecimento da Química seja relevante.

Com relação à profissão
 Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para
a comunidade.
 Ter capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mercado de trabalho,
no atendimento às necessidades da sociedade, desempenha ndo outras atividades para
cujo sucesso uma sólida formação universitária seja um importante fator.
Saber adotar os procedimentos necessários de primeiros socorros, nos casos dos
acidentes mais comuns em laboratórios químicos.
 Conhecer aspectos relevantes de administração, de organização industrial e de
relações econômicas.


Ser capaz de atender às exigências do mundo do trabalho, com visão ética e

humanística, tendo capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do mesmo,
visando atender às necessidades atuais.

2.2 Licenciado em Química
Com relação à formação pessoal
 Possuir conhecimento sólido e abrangente na área de atuação, com domínio das
técnicas básicas de utilização de laboratórios, bem como dos procedimentos necessários
de primeiros socorros, nos casos dos acidentes mais comuns em laboratórios de
Química.
 Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios
conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos científicos e/ou educacionais e
refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas
relações com o contexto cultural, socioeconômico e político.
 Identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a realidade educacional.
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 Identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo humano em
construção.
Ter uma visão crítica com relação ao papel social da Ciência e à sua natureza
epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção.
Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das diversas etapas que
compõem uma pesquisa educacional.
 Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para
estudos extra-curriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e
iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com o
ensino de Química, bem como para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas
oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de
Química.
Ter formação humanística que permita exercer plenamente sua cidadania e, enquanto
profissional, respeitar o direito à vida e ao bem estar dos cidadãos.
 Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos
didáticos e instrucionais relativos à sua prática e avaliação da qualidade do material
disponível no mercado, além de ser preparado para atuar como pesquisador no ensino de
Química.

Com relação à compreensão da Química
 Compreender os conceitos, leis e princípios da Química.
 Conhecer as propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos,
que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico, aspectos de
reatividade, mecanismos e estabilidade.
 Acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos e educacionais.
 Reconhecer a Química como uma construção humana e compreender os aspectos
históricos de sua produção e suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e
político.

Com relação à busca de informação e à comunicação e expressão
Saber identificar e fazer busca nas fontes de informações relevantes para a Química,
inclusive as disponíveis nas modalidades eletrônica e remota, que possibilitem a
contínua atualização técnica, científica, humanística e pedagógica.
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 Ler, compreender e interpretar os textos científico-tecnológicos em idioma pátrio e
estrangeiro (especialmente inglês e/ou espanhol).
Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação (tabelas, gráficos,
símbolos, expressões, etc.).
 Saber escrever e avaliar criticamente os materiais didáticos, como livros, apostilas,
"kits", modelos, programas computacionais e materiais alternativos.
Demonstrar bom relacionamento interpessoal e saber comunicar corretamente os
projetos e resultados de pesquisa na linguagem educacional, oral e escrita (textos,
relatórios, pareceres, "posters", internet, etc.) em idioma pátrio.

Com relação ao ensino de Química
 Refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando problemas de
ensino/aprendizagem.
 Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais,
políticos e éticos relacionados às aplicações da Química na sociedade.
 Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em Química como
recurso didático.
 Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em ensino de
Química.
Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho.
 Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de ensinoaprendizagem, bem como os princípios de planejamento educacional.
Conhecer os fundamentos, a natureza e as principais pesquisas de ensino de
Química.
 Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de Química.
Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados da pesquisa
educacional em ensino de Química, visando solucionar os problemas relacionados ao
ensino/aprendizagem.

Com relação à profissão
 Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de
desenvolvimento social e coletivo.
 Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o conhecimento relevante para
a comunidade.
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 Atuar no magistério, em nível de ensino fundamental e médio, de acordo com a
legislação específica, utilizando metodologia de ensino variada, contribuir para o
desenvolvimento intelectual dos estudantes e para despertar o interesse científico em
adolescentes; organizar e usar laboratórios de Química; escrever e analisar criticamente
livros didáticos e paradidáticos e indicar bibliografia para o ensino de Química; analisar
e elaborar programas para esses níveis de ensino.


Exercer a sua profissão com espírito dinâmico, criativo, na busca de novas

alternativas
educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério.
 Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros.
Identificar no contexto da realidade escolar os fatores determinantes no processo
educativo, tais como o contexto socioeconômico, política educacional, administração
escolar e fatores específicos do processo de ensino-aprendizagem de Química.
 Assumir conscientemente a tarefa educativa, cumprindo o papel social de preparar
os alunos para o exercício consciente da cidadania
 Desempenhar outras atividades na sociedade, para cujo sucesso uma sólida formação
universitária seja importante fator.

3. ESTRUTURA GERAL DO CURSO
O curso poderá ser estruturado em módulos semestrais, anuais ou híbridos.
Deve-se evitar a compartimentalização do conhecimento, buscando a integração entre
os conteúdos de Química e correlações entre a Química e áreas afins, objetivando a
interdisciplinaridade.

4. CONTEÚDOS CURRICULARES
4.1 Conteúdos Básicos
São os conteúdos essenciais, envolvendo teoria e laboratório. Dos conteúdos
básicos deverão fazer parte: Matemática, Física e Química.
Matemática: Álgebra, funções algébricas de uma variável, funções transcendentes,
cálculo diferencial e integral, seqüencias e séries, funções de várias variáveis, equações
diferenciais e vetores.
Física: Leis básicas da Física e suas equações fundamentais. Conceitos de campo
(gravitacional, elétrico e magnético). Experimentos que enfatizem os conceitos básicos
e auxiliem o aluno a entender os aspectos fenomenológicos da Física.
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Química (Teoria e laboratório): propriedades físico-químicas das substâncias e dos
materiais; estrutura atômica e molecular; análise química (métodos químicos e físicos e
controle de qualidade analítico); termodinâmica química; cinética química; estudo de
compostos orgânicos, organometálicos, compostos de coordenação, macromoléculas e
biomoléculas; técnicas básicas de laboratório.

4.2 Conteúdos Específicos
São os conteúdos profissionais essenciais para o desenvolvimento de
competências e habilidades. É a essência diferencial de cada curso. Considerando as
especificidades regionais e institucionais, a IES estabelecerá os currículos com vistas ao
perfil do profissional que deseja formar, priorizando a aquisição das habilidades mais
necessárias e adequadas àquele perfil, oferecendo conteúdos variados, permitindo ao
estudante selecionar àqueles que mais atendam as suas escolhas pessoais dentro da
carreira profissional de Químico, em qualquer das suas habilitações.
Para a Licenciatura em Química serão incluídos no conjunto dos conteúdos
profissionais os conteúdos da Educação Básica, consideradas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação de Professores em nível superior, bem como as Diretrizes
Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio.
São atividades extra-classe as acadêmicas e de prática profissional
alternativas, como a realização de estágios, monitorias, programas de extensão,
participação e apresentação em congressos, publicação de artigos, e outros, às quais
serão atribuídos créditos.

4.3 Estágios e Atividades Complementares
São conteúdos complementares os essenciais para a formação
humanística, interdisciplinar e gerencial. As IES deverão oferecer um leque abrangente
de conteúdos e atividades comuns a outros cursos da instituição para a escolha dos
estudantes. Sugerem-se, para este segmento curricular, conteúdos de filosofia, história,
administração, informática, instrumental de língua portuguesa e línguas estrangeiras,
dentre outros. A elaboração de monografia de conclusão do curso será inserida também
nestes conteúdos.
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Anexo 2

Análise preliminar da questão ambiental

nas Diretrizes Curriculares das Ciências Naturais
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A Biologia se preocupa mais diretamente com a questão ambiental,
pois é a ciência que estuda os seres vivos, a relação entre eles e o meio ambiente,
além dos processos e mecanismos que regulam a vida. Segundo o parecer
CNE/CES 1.301/2001, seu estudo deve possibilitar a compreensão dos processos
evolutivos que organizaram a vida através do tempo, resultando numa
diversidade de formas sobre as quais continuam atuando as pressões seletivas.
A primeira ênfase que reflete uma preocupação da problemática
ambiental contemporânea pode ser encontrada no relatório da Diretriz: ...Esses
organismos, incluindo os seres humanos, não estão isolados, ao contrário,
constituem sistemas que estabelecem complexas relações de interdependência...,
esse é um ponto que muitos ambientalistas defendem, que o homem,
principalmente o urbano, acabou se afastando da natureza, e agindo como se não
fizesse parte dela, daí a destruição impensada de tantos recursos naturais. Assim,
é novamente abordado que,
O entendimento dessas interações envolve a compreensão das
condições físicas do meio, do modo de vida e da organização
funcional interna próprios das diferentes espécies e sistemas
biológicos. Contudo, particular atenção deve ser dispensada às
relações estabelecidas pelos seres humanos, dada a sua
especificidade. Em tal abordagem, os conhecimentos biológicos não
se dissociam dos sociais, políticos, econômicos e culturais.
(CNE/CES 1.301/2001, 1- Relatório)
A citação acima corresponde, no movimento ambiental, à discussão de
maior relevância a partir dos anos 1990, a questão da “sustentabilidade”.
Segundo a Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações
Unidas (1988), definiu-se que uma sociedade de desenvolvimento sustentável é
aquela que satisfaz as necessidades da atualidade sem comprometer a
capacidade das gerações futuras para satisfazer as suas.
A complexidade de fenômenos relacionados à sustentabilidade
interligam-se numa teia enorme de discussões, que abrangem os diferentes
escalões da sociedade. Isso levou à necessidade de um delineamento de
dimensões e critérios operacionais. Muitos autores propõem diferentes
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classificações, observa-se, que todas as dimensões da sustentabilidade estão
firmemente interligadas, não podendo haver sustentabilidade ambiental sem
haver sustentabilidade social, e assim sucessivamente. Todas as caracterizações e
princípios devem ser levados em conta e, certamente, devem ser adaptados à
realidade de cada ambiente, de cada cidade, enfim, de cada sociedade.
Percebe-se a presença desses critérios na definição do papel dos
profissionais formados na área biológica, por exemplo, a importância de ser
generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade, de estar
consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da
conservação e manejo da biodiversidade, das políticas de saúde, de meio
ambiente, de biotecnologia, de bioprospecção, de bio-segurança, na gestão
ambiental, tanto nos aspectos técnico-científicos, quanto na formulação de
políticas, e de se tornar agente transformador da realidade presente, na busca de
melhoria da qualidade de vida.
As características descritas acima são as mais diretamente
relacionadas às preocupações dos movimentos ambientais, havendo ainda
características que estão relacionadas indiretamente, mas que interferem em
diversos âmbitos:
b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para
uma ação competente, 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 vivem;
d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua
conduta profissional por critérios humanísticos, compromisso com
a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos
legais;
e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários
contextos de atuação profissional;
f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica
do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do
mesmo;
g) preparado para desenvolver idéias inovadoras e ações
estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.
(CNE/CES 1.301/2001, 1. Perfil dos Formandos)
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Percebe-se a inserção de critérios humanísticos no perfil dos
biólogos, e isso é um avanço auspicioso, pois ele deixa de ser aquele profissional
que estudava de forma estanque as moléculas, os vegetais e os animais, e começa
a relacioná-los, fazendo interligação da importância do equilíbrio entre eles e a
própria sociedade humana.
É um avanço em relação ao antigo estudo dos biomas que
simbolicamente reforçava a visão do homem como separado da natureza. Isso
também fica marcante no texto sobre as competências e habilidades, no qual os
biólogos devem:
a) Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade
social e ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça,
respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e
solidariedade;
b) Reconhecer formas de discriminação racial, social, de gênero,
etc. que se fundem inclusive em alegados pressupostos biológicos,
posicionando-se diante delas de forma crítica, com respaldo em
pressupostos epistemológicos coerentes e na bibliografia de
referência;
c) Atuar em pesquisa básica e aplicada nas diferentes áreas das
Ciências Biológicas, comprometendo-se com a divulgação dos
resultados das pesquisas em veículos adequados para ampliar a
difusão e ampliação do conhecimento;
d) Portar-se como educador, consciente de seu papel na formação
de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-ambiental;
Se fizermos uma análise baseada no conceito de campo social,
podemos perceber a proteção ao capital social do campo biológico, como o
respaldo aos pressupostos epistemológicos e a bibliografia de referência, o
comprometimento com a divulgação e ampliação do conhecimento. No segundo
item do Capítulo II, citamos Bourdieu (1976) que percebe isto como uma
“ordem” de estruturação e manutenção do campo.
Esta “ordem”, vai se refletir no campo ambiental52, que terá como
suporte teórico elementos de diversos subcampos do campo científico e de outros
52

No item 3 do Capítulo II é feito referência a existência de um campo ambiental, idéia defendida por
Isabel C. M. Carvalho.
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campos sociais, como o político. Percebam nas seguintes competências e
habilidades como o campo biológico procura sua inserção na sociedade:
e) utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e
financiamento da pesquisa e sobre a legislação e políticas públicas
referentes à área;
f) Entender o processo histórico de produção do conhecimento das
ciências biológicas referente a conceitos/princípios/teorias;
g) Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;
h) Aplicar a metodologia científica para o planejamento,
gerenciamento e execução de processos e técnicas visando o
desenvolvimento de projetos, perícias, consultorias, emissão de
laudos, pareceres etc. em diferentes contextos;
i) Utilizar os conhecimentos das ciências biológicas para
compreender e transformar o contexto sócio-político e as relações
nas quais está inserida a prática profissional, conhecendo a
legislação pertinente;
j) desenvolver ações estratégicas capazes de ampliar e aperfeiçoar
as formas de atuação profissional, preparando-se para a inserção
no mercado de trabalho em contínua transformação;
É fácil perceber nos itens acima a necessidade de pautar as ações
profissionais no conhecimento científico. Essa é certamente uma estratégia de
legitimação. As ações serão mais legítimas quanto maior aproximação tiverem
com a “verdade científica” do campo.
Devido ao fenômeno de globalização, percebe-se uma nova
dinâmica no campo científico. No Brasil, principalmente, com a crise
universitária existente53, as “verdades” de cada subcampo devem ser partilhadas,
reconhecidas nas diversas instâncias, o que fortalece o campo científico como um
todo:
k) Orientar escolhas e decisões em valores e pressupostos
metodológicos alinhados com a democracia, com o respeito à
diversidade étnica e cultural, às culturas autóctones e à
biodiversidade;
l) atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes
especialidades e diversos profissionais, de modo a estar preparado
a contínua mudança do mundo produtivo;
53

Os baixos salários, a falta de investimento em infra-estrutura, a falta de investimentos em qualificação
profissional, são apenas alguns dos problemas por que passam hoje as universidades públicas brasileiras.
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m) avaliar o impacto potencial ou real de novos
conhecimentos/tecnologias/serviços e produtos resultantes da
atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e
epistemológicos;
n) comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante,
assumindo uma postura de flexibilidade e disponibilidade para
mudanças contínuas, esclarecido quanto às opções sindicais e
corporativas inerentes ao exercício profissional. (CNE/CES
1.301/2001, 2. Competências e Habilidades)
Não há mais condições de isolamento, como no antigo sistema de
cátedras, o conhecimento deve ser partilhado. Essa também é uma nova corrente
filosófica de concepção, a visão ecológica do mundo, que procura o
entendimento da natureza e da sociedade como um sistema que deve encontrar a
harmonia.
Assim, valores humanos, sociais se integrarão na estrutura do curso
levando em consideração a identificação de problemas e necessidades atuais e
prospectivas da sociedade, assim como da legislação vigente. É claro que a
garantia de uma sólida formação básica inter e multidisciplinar deve privilegiar
atividades obrigatórias de campo, laboratório e adequada instrumentação técnica,
sem, contudo, esquecer a flexibilidade curricular, que contemple os interesses e
necessidades específicas dos alunos garantindo um ensino problematizado e
contextualizado, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão.
Assim, a estrutura geral do curso, compreendendo disciplinas e
demais atividades, segundo o item 3- Estrutura do Curso (CNE/CES 1.301/2001),
pode ser variada, admitindo-se a organização em módulos ou em créditos, num
sistema seriado ou não, anual, semestral ou misto, desde que os conhecimentos
biológicos sejam distribuídos ao longo de todo o curso, devidamente interligados
e estudados numa abordagem unificadora.
Tanto as Diretrizes das Ciências Biológicas como a de Química
estão muito pautadas nas preocupações entre sociedade e meio ambiente. O
relatório da Diretriz Curricular CNE/CES 1.303/2001 correspondente ao curso de
Química, certamente é o que mais se assemelha aos ideais dos movimentos
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ambientalistas, fazendo uma contextualização muito interessante em relação ao
momento histórico que vivenciamos,
...caracterizado pela economia pós-industrial, pela compreensão do
homem como um ser pluridimensional, pelo estabelecimento de novas
concepções de limites, distâncias e tempo, pelo sentimento de
responsabilidade em relação aos recursos naturais, pela busca de
qualidade de vida. (CNE/CES 1.303/2001, 1- Relatório)
Inclusive este relatório explicita a dinâmica social que deu luz ao atual
movimento ambientalista: ...repetindo, em outra dimensão, os movimentos de
vanguarda do início do século XX, também agora, na base desta nova realidade,
está a velocidade (não mais a mecânica, mas a eletrônica) com que têm sido
gerados novos conhecimentos científicos e tecnológicos...
A autora Isabel C. M. Carvalho (2001), afirma que o romantismo como
pólo de oposição à razão objetificadora e à distinção/distanciamento humanidade
e natureza, deu sustentação ao ideário contracultural (movimentos de vanguarda)
que influenciaram os movimentos ecológicos dos anos 1970.
O atual paradigma de ensino – em todos os níveis, mas sobretudo no
ensino superior – é inviável e ineficaz. Isto, segundo o Relatório da Diretriz, é
consenso entre professores, associações científicas e classistas, dirigentes de
políticas educacionais e mesmo no geral da população instruída. Novamente a
questão da crise de paradigmas é explicitada. Isso demonstra que os efeitos da
globalização, independente da área de atuação, já são visivelmente sentidos pelos
agentes de cada subcampo científico.
Assim, no campo da Química, a Diretriz discute de forma sintética e
consistente o papel atual da universidade brasileira, que atua como produtora de
saber e formadora de intelectuais, docentes, técnicos e tecnólogos, contribuindo
para a construção contínua do mundo e sua configuração presente.
Fica claro no Relatório (CNE/CES 1.303/2001), que a universidade
brasileira precisa repensar-se, redefinir-se, instrumentalizar-se para lidar com o
homem de um novo mundo, sendo instrumento de ação e construção de um novo
modelo de país.
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Os currículos vigentes estão transbordando de conteúdos informativos
em perceptível prejuízo dos formativos, fazendo com que o estudante saia dos
cursos de graduação com conhecimentos já desatualizados e não suficientes para
uma ação interativa e responsável na sociedade, seja como profissional, seja
como cidadão.
Assim, é evidente a necessidade de criar um novo modelo de curso
superior, que privilegie o papel e a importância do estudante no processo da
aprendizagem, em que o papel do professor, de "ensinar coisas e soluções",
passe a ser "ensinar o estudante a aprender coisas e soluções".
Concordo com o Relatório, quando afirma que para esses novos
currículos, montados sobre este novo paradigma educacional, sejam eficazes, há
que haver, igualmente, uma mudança de postura institucional e um novo
envolvimento do corpo docente e dos estudantes. Já não se pode aceitar o ensino
seccionado,

departamentalizado,

no

qual

disciplinas

e

professores

se

desconhecem entre si.
O perfil dos formandos em Química é tratado bem sinteticamente na
diretriz, sendo semelhante ao formando em biologia a questão de ser generalista,
ou seja, estar aberto aos conhecimentos de outras áreas. Essa interface com outras
áreas passa a ser um dos princípios do novo paradigma educacional que se
estrutura.
No que se relaciona às suas competências e habilidades, a Diretriz
(CNE/CES 1.303/2001) detalha bem esse aspecto, primeiramente em tópicos
para bacharéis e para licenciados, e dentro de cada tópico destes, subtópicos
relacionados à formação pessoal; compreensão da Química; busca de informação,
comunicação

e

expressão;

ao

trabalho

de

investigação

científica

e

produção/controle de qualidade; à aplicação do conhecimento em Química e à
profissão. Não me reportarei a todos os pontos, mas apenas àqueles que se
relacionam direta ou indiretamente à questão ambiental.
O bacharel em Química, no que se refere à formação pessoal, vai
desenvolver um pensamento crítico que lhe permita atentar para as interligações
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de sua profissão com os demais contextos sociais, são pontos importantes que
indiretamente relacionam-se à questão ambiental:
- Possuir capacidade crítica para analisar de maneira conveniente
os seus próprios conhecimentos; assimilar os novos conhecimentos
científicos e/ou tecnológicos e refletir sobre o comportamento ético
que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o
contexto cultural, socioeconômico e político.
- Saber trabalhar em equipe e ter uma boa compreensão das
diversas etapas que compõem um processo industrial ou uma
pesquisa, sendo capaz de planejar, coordenar, executar ou avaliar
atividades relacionadas à Química ou a áreas correlatas.
- Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e
capacidade para estudos extra-curriculares individuais ou em
grupo, espírito investigativo, criatividade e iniciativa na busca de
soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com a
Química.
- Ter formação humanística que lhe permita exercer plenamente
sua cidadania e, enquanto profissional, respeitar o direito à vida e
ao bem-estar dos cidadãos. (CNE/CES 1.303/2001, 2Competências e Habilidades)
Os itens acima demonstram que o profissional de Química deve
dominar seu capital. Segundo Bourdieu, esse capital é o cultural, do qual depende
a posição que o agente (profissional) vai se posicionar no espaço das classes
sociais. Quanto maior a quantidade e o domínio deste capital, mais bem
posicionado será o agente.
Com

relação

ao

trabalho

de

investigação

científica

e

produção/controle de qualidade, os pontos definidos devem ser pensados estando
ligados diretamente à questão ambiental, pois seus desdobramentos vão refletir
diretamente no meio ambiente:
- Saber investigar os processos naturais e tecnológicos, controlar
variáveis, identificar regularidades, interpretar e proceder a
previsões.
- Saber conduzir análises químicas, físico-químicas e químicobiológicas qualitativas e quantitativas e a determinação estrutural
de compostos por métodos clássicos e instrumentais, bem como
conhecer os princípios básicos de funcionamento dos equipamentos
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utilizados e as potencialidades e limitações das diferentes técnicas
de análise.
- Saber realizar síntese de compostos, incluindo macromoléculas e
materiais poliméricos.
- Ter noções de classificação e composição de minerais.
- Ter noções de Química do estado sólido.
- Ser capaz de efetuar a purificação de substâncias e materiais;
exercendo, planejando e gerenciando o controle químico da
qualidade de matérias-primas e de produtos.
- Saber determinar as características físico-químicas de
substâncias e sistemas diversos.
- Ter noções dos principais processos de preparação de materiais
para uso da indústria química, eletrônica, óptica, biotecnológica e
de telecomunicações modernas.
É bom pensarmos nos itens acima interligando com as análises do
primeiro capítulo. Se pensarmos como J.Bronowski (1992) o homem começou a
fazer ciência desde o momento que surgiu no planeta. Cada instrumento, cada
técnica que ele dominava, foi base para o que hoje denominamos ciência,
tecnologia, cultura. E as transformações da matéria remontam a pré-história,
quando o domínio do fogo lhe permitiu descobertas diversas.
Acredito que a partir destas descobertas, pode-se começar a falar
nas primeiras bases da alquimia que através do processo de evolução intelectual
humano chegou aos conhecimentos da química atual. E é da sofisticação dos
processos, do domínio das técnicas, que novos conhecimentos surgem e novas
necessidades se fazem presentes:
- Saber elaborar projetos de pesquisa e de desenvolvimento de
métodos, produtos e aplicações em sua área de atuação.
- Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua
aplicação em Química.
- Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança
no trabalho, inclusive para expedir laudos de segurança em
laboratórios, indústrias químicas e biotecnológicas.
- Possuir conhecimento da utilização de processos de manuseio e
descarte de materiais e de rejeitos, tendo em vista a preservação da
qualidade do ambiente.
- Saber atuar em laboratório químico e selecionar, comprar e
manusear equipamentos e reagentes. (CNE/CES 1.303/2001, 2Competências e Habilidades)
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Analisando os itens acima percebemos a importância da consciência
ecológica para o profissional de química. Lembremos que um dos grandes
problemas ambientais que se enfrenta é a poluição, que em boa parcela vem de
indústrias e laboratórios químicos. Espera-se que através da abertura que a
Diretriz Curricular permitiu, seja possível no processo formativo a sensibilização
dos futuros profissionais no tocante à questão ambiental.
São nos pontos relacionados à aplicação do conhecimento em
Química, que se percebe a abertura para a questão ambiental, deve-se ter uma
atenção especial, pois seus reflexos serão diretamente no meio ambiente, e
muitas vezes seus efeitos serão irreversíveis,
- Saber realizar avaliação crítica da aplicação do conhecimento em
Química tendo em vista o diagnóstico e o equacionamento de
questões sociais e ambientais.
- Saber reconhecer os limites éticos envolvidos na pesquisa e na
aplicação do conhecimento científico e tecnológico.
- Ter curiosidade intelectual e interesse pela investigação científica
e tecnológica, de forma a utilizar o conhecimento científica e
socialmente acumulado na produção de novos conhecimentos.
- Ter consciência da importância social da profissão como
possibilidade de desenvolvimento social e coletivo.
- Ter conhecimentos relativos ao assessoramento, ao
desenvolvimento e à implantação de políticas ambientais.
- Possuir conhecimentos relativos ao planejamento e à instalação
de laboratórios químicos.
- Saber realizar o controle de operações ou processos químicos no
âmbito de atividades de indústria, vendas, marketing, segurança,
administração pública e outras nas quais o conhecimento da
Química seja relevante.
Finalmente, com relação à profissão, são pressupostos gerais, que
muitas profissões vão utilizar como referência, e que indiretamente também
interligam-se com a questão ambiental:
- Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar o
conhecimento relevante para a comunidade.
- Ter capacidade de vislumbrar possibilidades de ampliação do
mercado de trabalho, no atendimento às necessidades da
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sociedade, desempenhando outras atividades para cujo sucesso
uma sólida formação universitária seja um importante fator.
- Ser capaz de atender às exigências do mundo do trabalho, com
visão ética e humanística, tendo capacidade de vislumbrar
possibilidades de ampliação do mesmo, visando atender às
necessidades atuais.
Novamente percebemos a atenção dada nas Diretrizes à inserção na
sociedade, como forma de fortalecimento e legitimação do campo. As grandes
indústrias químicas já desenvolvem programas de apoio a questões ambientais,
como forma de ressarcir os danos por ela causados e principalmente criar uma
boa imagem junto à sociedade. É o caso da Petrobrás, da Shell, dentre outras.
Não abordaremos o tópico das licenciaturas em Química, visto que
acrescenta apenas a questão pedagógica nos diversos pontos já elencados em
relação aos bacharelados.
A terceira ciência natural que possui uma Diretriz Curricular é o curso
de Física. Em essência, a Física procura explicar os fenômenos naturais através
da linguagem matemática. Assim, talvez por já estar implícito no conteúdo
disciplinar, as questões ambientais não são enfocadas com muito destaque na sua
Diretriz Curricular, mas indiretamente, ou de forma mais sucinta estas
preocupações se fazem presentes.
Um exemplo é o perfil dos formandos. Por ser um curso com áreas de
atuação bem específicas, o profissional deve apoiar-se em conhecimentos sólidos
e atualizados em Física, deve ser capaz de abordar e tratar problemas novos e
tradicionais e deve estar sempre preocupado em buscar novas formas do saber e
do fazer científico ou tecnológico.
Distinguem-se quatro perfis específicos, tomados como referencial
para o delineamento da formação em Física, em função da diversificação
curricular proporcionada através de módulos seqüenciais complementares ao
núcleo básico comum: Físico – pesquisador; Físico – educador; Físico –
tecnólogo e o Físico – interdisciplinar. Este último, pela descrição na Diretriz, é
o que melhor se harmonizaria com as preocupações ambientais:
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Físico – interdisciplinar: utiliza prioritariamente o instrumental
(teórico e/ ou experimental) da Física em conexão com outras áreas
do saber, como, por exemplo, Física Médica, Oceanografia Física,
Meteorologia, Geofísica, Biofísica, Química, Física Ambiental,
Comunicação, Economia, Administração e incontáveis outros
campos. Em quaisquer dessas situações, o físico passa a atuar de
forma conjunta e harmônica com especialistas de outras áreas, tais
como químicos, médicos, matemáticos, biólogos, engenheiros e
administradores. (CNE/CES 1.304/2001, 1. Perfil dos Formandos)
Normalmente os conteúdos da Física Ambiental, são os problemas
ambientais que as sociedades contemporâneas convivem, como poluição do ar,
da água, questões climáticas, como efeito estufa, etc. E as demais disciplinas
acima elencadas certamente tratam de aspectos diretamente ligados aos
fenômenos naturais, como no caso da Meteorologia.
Novamente é explícito a necessidade da interface dos campos sociais.
O interessante no campo da Física, é que esta interface se dá, já como tópico na
Diretriz Curricular, na própria construção do conhecimento, e não apenas na
atuação profissional de forma a apenas se aproximar de outros saberes.
Nos tópicos relacionados às competências e habilidades, percebe-se o
desafio de 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. Isso é fruto
de uma sociedade em rápida transformação, na qual surgem continuamente novas
funções sociais e novos campos de atuação, colocando em questão os paradigmas
profissionais anteriores.
Para atender a diversidade de atividades e atuações pretendidas para o
formando em Física, são necessárias qualificações profissionais básicas comuns,
que devem corresponder a objetivos claros de formação para todos os cursos de
graduação em Física, bacharelados ou licenciaturas. Essas correspondem às
competências essenciais desses profissionais:
1. Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando
familiarizado com suas áreas clássicas e modernas;
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2. Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e
equipamentos tecnológicos em termos de conceitos, teorias e
princípios físicos gerais;
3. Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas
físicos, experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo
uso dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos apropriados;
4. Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura
técnica profissional específica;
5. Desenvolver uma ética de atuação profissional e a conseqüente
responsabilidade social, compreendendo a Ciência como
conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos
sócio-políticos, culturais e econômicos. (CNE/CES 1.304/2001, 2.
Competência e Habilidades)
Ao ligarmos o item 5, citado acima, com a análise desenvolvida no
primeiro capítulo da tese, percebemos que o capital cultural da Física foi um dos
que mais influenciou as concepções, visões de mundo ao longo da história. E
certamente um dos que mais proporcionou o avanço tecnológico que observamos
em nossos dias.
Desta forma, assim como o profissional de Química, o profissional
de Física também tem uma responsabilidade especial com relação às
transformações no meio ambiente, e acredito ser um avanço o diálogo entre as
diversas áreas de conhecimento, também explicitado na Diretriz Curricular do
curso, pois sensibiliza o profissional no tocante às visões de outras áreas.
Todas as competências apontadas nas considerações anteriores
dependem da aquisição de determinadas habilidades, também básicas, a serem
complementadas por outras competências e habilidades mais específicas,
segundo os diversos perfis de atuação desejados. Independentemente da área de
atuação escolhida, há habilidades gerais que devem ser desenvolvidas pelos
formandos em Física, quais sejam:
1. Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão
dos fenômenos naturais;
2. resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a
realização de medições, até à análise de resultados;
3. propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus
domínios de validade;
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4. concentrar esforços e persistir na busca de soluções para
problemas de solução elaborada e demorada;
5. utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos,
na descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na
divulgação de seus resultados;
Nos

itens

acima,

podemos

comprovar

a

importância

do

Renascimento para a ciência moderna. Até Copérnico (1473-1543), não havia
instrumental técnico suficiente para comprovar empiricamente suas afirmações, e
mesmo assim, com uma linguagem matemática menos complexa, Copérnico
conseguiu a simpatia de muitos estudiosos para suas teorias.
Com Galileu Galilei (1564-1642), contando com o auxílio de um
dos primeiros modelos de luneta, iniciou-se um novo momento da ciência, o
mecanicismo, que se pautava não mais em suposições, mas nas imagens (dados)
que se obtinha da natureza. Daí em diante, o empirismo/experimentalismo passa
a ser o eixo de construção da ciência moderna.
E até hoje, a necessidade de desenvolver novas técnicas,
instrumentos e metodologias, é baseada no empirismo, e se inicia de forma
amena o estudo da teoria, da subjetividade, é o que notamos nas demais
habilidades gerais que o físico deve desenvolver:
6. utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções
de linguagem computacional;
7. conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de
instrumentos, seja em medições, seja em análise de dados (teóricos
ou experimentais);
8. reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras
áreas do saber, tecnologias e instâncias sociais, especialmente
contemporâneas;
9. apresentar resultados científicos em distintas formas de
expressão, tais como relatórios, trabalhos para publicação,
seminários e palestras. (CNE/CES 1.304/2001, 2. Competência e
Habilidades)
A Diretriz Curricular CNE/CES 1.302/2001, dos cursos de
Bacharelado e Licenciatura em Matemática, define que os Bacharelados existem
para preparar profissionais para a carreira de ensino superior e pesquisa,
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enquanto as Licenciaturas tem como objetivo principal a formação de professores
para a educação básica.
A Matemática, por desenvolver o raciocínio lógico, a postura crítica
e a capacidade de resolver problemas, tem expandido seu campo de atuação nas
décadas mais recentes. É considerada por muitos como uma linguagem, tendo
uma longa história de intercâmbio com a Física e as Engenharias e, mais
recentemente, com as Ciências Econômicas, Biológicas, Humanas e Sociais.
É neste intercâmbio que sua atuação no âmbito ambiental se
concretiza. As habilidades e competências adquiridas ao longo da formação do
matemático, fazem do mesmo um profissional capaz de ocupar posições no
mercado de trabalho também fora do ambiente acadêmico, em áreas em que o
raciocínio abstrato é uma ferramenta indispensável.
Não se pode esquecer da importância de seu capital cultural, desde
a pré-história o homem vem construindo conhecimentos matemáticos. Através
destes conhecimentos, que serviam de suporte a várias outras ciências –
astrologia, física, etc, se deu suporte há várias concepções de mundo.
Lembremos que os grandes filósofos, como Platão, Aristóteles,
eram também grandes matemáticos, grandes físicos. Assim como indicado na
Diretriz Curricular, o pensamento abstrato é uma ferramenta indispensável para
as elaborações conceituais.
O curso de Bacharelado procura garantir que seus egressos tenham
um perfil profissional onde esteja presente uma sólida formação nos conteúdos
de Matemática, obtendo assim, uma formação que lhes prepare para enfrentar os
desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das
condições de exercício profissional.
As possíveis ligações com a questão ambiental fazem conexão com
as características esperadas dos Licenciados em Matemática:
• visão de seu papel social de educador e capacidade de se inserir
em diversas realidades com sensibilidade para interpretar as ações
dos educandos
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• visão da contribuição que a aprendizagem da Matemática pode
oferecer à formação dos indivíduos para o exercício de sua
cidadania
• visão de que o conhecimento matemático pode e deve ser acessível
a todos, e consciência de seu papel na superação dos preconceitos,
traduzidos pela angústia, inércia ou rejeição, que muitas vezes
ainda estão presentes no ensino-aprendizagem da disciplina.
(CNE/CES 1.302/2001, 1. Perfil dos Formandos)
Devido a história de desenvolvimento da matemática, ligada
diretamente com o desenvolvimento tecnológico e científico, se torna
desnecessário aprofundar análises sobre a legitimação do campo da matemática,
visto sua inserção nos mais diversos âmbitos sociais.
Não é possível perceber nenhuma preocupação direta com relação à
questão ambiental na Diretriz Curricular dos cursos de Bacharelado e
Licenciatura em Matemática, contudo, as seguintes competências e habilidades,
que se pretendem desenvolver no formando, podem ser utilizadas nas mais
diversas problemáticas ambientais:
a) capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e
precisão;
b) capacidade de trabalhar em equipes multi-disciplinares
c) capacidade de compreender, criticar e utilizar novas idéias e
tecnologias para a resolução de problemas.
d) capacidade de aprendizagem continuada, sendo sua prática
profissional também fonte de produção de conhecimento
e) habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua
área de aplicação, utilizando rigor lógico-científico na análise da
situação-problema
f) estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do
conhecimento
g) conhecimento de questões contemporâneas
h) educação abrangente necessária ao entendimento do impacto
das soluções encontradas num contexto global e social
i) participar de programas de formação continuada
j) realizar estudos de pós-graduação
k) trabalhar na interface da Matemática com outros campos de
saber (CNE/CES 1.302/2001, 2. Competências e Habilidades)
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Certamente, o trabalho na interface com outros campos do saber, o
conhecimento de questões contemporâneas, o entendimento do impacto das
soluções encontradas num contexto global e social, são alguns pontos que
ampliam a visão do matemático, sintonizando-os com questões mais amplas, e
certamente com a questão ambiental.
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Anexo 3

Linhas Programáticas de Extensão Universitária

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas
Brasileiras

Comissão Especial de Revisão/UFMG

REVISÃO DAS ÁREAS TEMÁTICAS, LINHAS E AÇÕES DE
EXTENSÃO

PROPOSTA - VERSÃO MAIO 2004
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ANEXO 2 - QUADRO DA PROPOSTA DE LINHAS DE EXTENSÃO E RESPECTIVAS
DESCRIÇÕES

No.

Linha
Programática

Linha de Extensão

Descrição

(proposta)

(proposta)

(atual)
01

Assistência Jurídica

Direitos individuais e

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

coletivos

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o apoio a organizações e ações de memória social, defesa,
proteção e promoção de direitos humanos; direito agrário e
fundiário; assistência jurídica e judiciária individual e coletiva, à
instituições e organizações; bioética médica e jurídica; ações
educativas e preventivas para garantia de direitos humanos;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático na área; formação, capacitação e qualificação
de pessoas que atuam na área.

02

Atenção a Grupos de Pessoas com deficiências Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
Pessoas com

incapacidades, e

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para

Necessidades

necessidades especiais

o planejamento, implementação e avaliação de processos de
atenção

Especiais

(educação,

emancipação
incapacidades

e

saúde,

inclusão

físicas,

assistência

de

pessoas

sensoriais

e

social,
com

etc)

de

deficiências,

mentais,

síndromes,

doenças crônicas, altas habilidades, dentre outras; promoção,
defesa e garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias
de intervenção individual e coletiva, tendo como objeto
enfocado na ação essas pessoas e suas famílias; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esses
segmentos;

produção

e

divulgação

de

informações,

conhecimentos e material didático na área.

03

Atenção Integral à
Mulher

Questões de gênero

EXCLUIR

Desenvolvimento de processos de atenção, de emancipação e
inclusão; promoção, defesa e garantia de direitos; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área;
desenvolvimento de metodologias de intervenção social, tendo

(contemplado na linha 15)

como objeto enfocado na ação pessoas do sexo feminino e
masculino (retirar); produção e divulgação de informações e
conhecimentos na área.
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04

Atenção Integral à

Infância e adolescência

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para

Criança

o planejamento, implementação e avaliação de processos de
atenção (educação, saúde, assistência social, etc); promoção,
defesa e garantia de direitos; ações especiais de prevenção e
erradicação

do

trabalho

infantil;

desenvolvimento

de

metodologias de intervenção, tendo como objeto enfocado na
ação crianças (0 a 12 anos), adolescentes (13 a 18 anos) e
suas famílias; formação, capacitação e qualificação de pessoas
que atuam com esses segmentos; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e material didático na área.

05

Atenção Integral à

EXCLUIR

Saúde de Adultos
(Contemplado na linha
07)

06

Integral à Terceira

Terceira Idade

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para

Idade

o planejamento, implementação e avaliação de processos de
atenção

(educação,

saúde,

assistência

social,

etc),

de

emancipação e inclusão; promoção, defesa e garantia de
direitos; desenvolvimento de metodologias de intervenção,
tendo como objeto enfocado na ação pessoas idosas e suas
famílias; formação, capacitação e qualificação de pessoas que
atuam com esse segmento; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e material didático na área.

07

Atenção Integral ao

Jovens e adultos

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Adolescente e ao

consultoria, realização de eventos e outras ações visando o

Jovem

planejamento, implementação e avaliação de processos de
atenção (saúde, assistência social, etc), de emancipação e
inclusão; educação formal e não formal; promoção, defesa e
garantia de direitos; desenvolvimento de metodologias de
intervenção, tendo como objeto enfocado pela ação os jovens
(19 a 24 anos) e adultos (de 25 a 59 anos); formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam com esse
segmento;

produção

e

divulgação

de

informações,

conhecimentos e material didático na área.
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08

Capacitação de

Gestão pública

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Gestores de Políticas

consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao

Públicas

planejamento, implantação, implementação, acompanhamento
e avaliação de sistemas regionais e locais de políticas públicas;
análise do impacto dos fatores sociais, econômicos e
demográficos

nas

políticas

públicas

(movimentos

populacionais, geográficos e econômicos, setores produtivos);
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam
nos sistemas públicos (atuais ou potenciais); produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
na área.

09

Comunicação

Comunicação estratégica

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações visando a

Escrita e Eletrônica

elaboração, implementação e avaliação de planos estratégicos
de comunicação; realização de assessorias e consultorias para
organizações

de

natureza

diversa

em

atividades

de

publicidade, propaganda e de relações públicas; suporte de
comunicação a programas e projetos de mobilização social, a
organizações governamentais e da sociedade civil; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático na área.

10

Cooperação

EXCLUIR

Articulação e promoção de ações que possibilitem a inter-

(não é especificação de

nacional.

Interinstitucional

relação entre a universidade e a comunidade local, regional ou

tema, mas parceria que
se estabelece na
realização de algumas
ações)

11

Cooperação

EXCLUIR

Internacional

Articulação e promoção de ações que possibilitem a interrelação entre a universidade e a comunidade mundial.

(não é especificação de
tema, mas parceria que
se estabelece na
realização de algumas
ações)
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12

Cultura e Memória

Patrimônio cultural,

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Social

histórico, natural e

consultoria, realização de eventos e outras ações visando a

imaterial

preservação, recuperação, promoção e difusão de patrimônio
artístico, cultural e histórico (bens culturais móveis e imóveis,
obras de arte, arquitetura, espaço urbano, paisagismo, música,
literatura, teatro, dança, artesanato, folclore, manifestações
religiosas populares), natural (natureza, meio ambiente) e
imaterial (culinária, costumes do povo), mediante formação,
organização, manutenção, ampliação e equipamento de
museus, bibliotecas, centros culturais, arquivos e outras
organizações culturais, coleções e acervos; restauração de
bens móveis e imóveis de reconhecido valor cultural; proteção
e promoção do folclore, do artesanato, das tradições culturais e
dos

movimentos

religiosos

populares;

valorização

do

patrimônio; formação, capacitação e qualificação de pessoas
que atuam na área; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático na área.
13

Desenvolvimento do
Sistema de Saúde

EXCLUIR

Estudos,

pesquisas,

assessoria,

consultorias

e

(Contemplado na linha

e implementação de sistemas regionais e locais de saúde;

08)

desenvolvimento de programas especiais para o sistema de

desenvolvimento de programas e projetos visando implantação

saúde.
14

Desenvolvimento
Urbano

Desenvolvimento urbano

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o planejamento, implementação e avaliação de processos e
metodologias visando proporcionar soluções e o tratamento de
problemas das comunidades urbanas; urbanismo; formação,
capacitação e qualificação de pessoas envolvidas na área;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático na área.
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15

Direitos de Grupos

Grupos sociais

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Sociais

vulneráveis

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o planejamento, implementação e avaliação de processos de
atenção

(educação,

saúde,

assistência

social,

etc),

de

emancipação, de respeito à identidade e inclusão desses
grupos;

promoção,

defesa

e

garantia

de

direitos;

desenvolvimento de metodologias de intervenção, tendo como
objeto questões de gênero, de etnia, de orientação sexual, de
diversidade cultural, de credos religiosos, dentre outros;
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam
com esses segmentos; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático na área.
16

Direitos de

Propriedade intelectual e

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Propriedade e Patentes

patentes

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
processos de identificação, regulamentação e registro de
direitos autorais e outros sobre propriedade intelectual e
patentes; formação, capacitação e qualificação de pessoas que
atuam na área; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático na área.

17

Educação à Distância

EXCLUIR

Processos de formação, capacitação e qualificação profissional

(Contemplado na linha

tecnologias educacionais a distância.

de pessoas, incluindo educação continuada, com utilização de

19)
18

Educação Ambiental

Educação Ambiental

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
a questão ecológica e o planejamento, implementação e
avaliação de processos de educação ambiental e de redução
da poluição do ar, águas e solo; discussão da Agenda 21;
discussão de impactos ambientais de empreendimentos e de
planos básicos ambientais; questões florestais; meio ambiente
e qualidade de vida; cidadania e meio ambiente; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático na área.
19

Educação Continuada

EXCLUIR
(Contemplado em várias
linhas enquanto ação de
formação e capacitação
de pessoas nas áreas)
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20

Educação de Jovens e
Adultos

Educação de jovens e adultos – nível fundamental: mínimo de

EXCLUIR

15 anos e nível médio: mínimo de 18 anos. Suplência.

(Contemplado nas linhas
07 enquanto processos
de Educação mais amplos
e 67 enquanto
alfabetização de jovens e
adultos mais
especificamente)
21

Educação Especial

EXCLUIR

Desenvolvimento de metodologias de atuação individual e

(Contemplado na linha

necessidades especiais –

02)

mental, portadores de deficiências múltiplas, portadores de

coletiva e processos de educação a grupos ou pessoas com
deficiência visual, auditiva, física,

condutas típicas, portadores de altas habilidades, etc. (retirar)
22

Educação Infantil

EXCLUIR
(Contemplado na linha
04)

23

Educação Profissional

24

Empreendedorismo

Educação profissional

Empreendedorismo

Educação da criança de 0 a 6 anos, ministrada por
estabelecimento de ensino regular ou instituição especializada
(creches, centros de desenvolvimento, etc.). (retirar)
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltados a
processos de formação técnica profissional, visando a
valorização, aperfeiçoamento, promoção do acesso aos direitos
trabalhistas e inserção no mercado de trabalho; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área,
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático na área.
Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
a identificação, aproveitamento de novas oportunidades e
recursos de maneira inovadora, com foco na criação de
empregos, soluções e no estímulo à iniciativa de empreender;
empresas júniores; formação, capacitação e qualificação de
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e material didático na área.
25

Ensino Fundamental

EXCLUIR
(Contemplado
04)

26

Ensino Médio

na

EXCLUIR
(Contemplado

na

linha

Educação da criança de 7 a 14 anos ministrada por
estabelecimento de ensino regular ou instituição especializada.

Educação da criança de 14 a 18 anos ministrada por
estabelecimento de ensino regular ou instituição especializada
linha em ensino médio.

04)

211

27

Esporte, Lazer e Saúde Esporte e lazer

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
as práticas esportivas, experiências culturais, atividades físicas
e vivências de lazer para crianças, jovens e adultos, como
princípios

de

cidadania,

inclusão,

participação

social

e

promoção da saúde; esportes e lazer nos projetos políticopedagógico das escolas; desenvolvimento de metodologias e
inovações pedagógicas no ensino da Educação Física,
Esportes e Lazer; iniciação e prática esportiva; detecção e
fomento de talentos esportivos; formação, capacitação e
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
na área.
28

Gestão

de

Recursos Desenvolvimento

Naturais

Regional

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
a elaboração de diagnóstico e de propostas de planejamento
regional (urbano e rural) envolvendo práticas destinadas à
soluções, tratamento de problemas e melhoria da qualidade de
vida da população local, tendo em vista sua capacidade
produtiva e potencial de incorporação na implementação das
ações;

participação

em

fóruns

Desenvolvimento

Local

Integrado e Sustentável - DLIS; participação e assessoria a
conselhos regionais, estaduais e locais de desenvolvimento e a
fóruns de municípios e associações afins; elaboração de
matrizes e estudos sobre desenvolvimento regional integrado,
tendo como base recursos locais renováveis e práticas
sustentáveis; discussão sobre permacultura; definição de
indicadores e métodos de avaliação de desenvolvimento,
crescimento e sustentabilidade; formação, capacitação e
qualificação de pessoas envolvidas na temática; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
na área.
29

Hospitais e Clínicas
Universitárias

EXCLUIR
(contemplado na linha 70)

30

Incentivo à Leitura

EXCLUIR
(contemplado na linha 66)

212

31

Inovação Tecnológica

Inovação tecnológica

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações que
compreendem

a

introdução

de

produtos

ou

processos

tecnologicamente novos e melhorias significativas a serem
implementadas em produtos ou processos existentes nas
diversas áreas do conhecimento. Considera-se uma inovação
tecnológica de produto ou processo aquela que tenha sido
implementada e introduzida no mercado (inovação de produto)
ou utilizada no processo de produção (inovação de processo).
Formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam
na

área;

produção

e

divulgação

de

informações,

conhecimentos e material didático na área.
32

Mídia Comunitária

Mídias

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações visando a
produção e difusão de informações e conhecimentos através
de

veículos

comunitários

e

universitários,

impressos

e

eletrônicos (boletins, rádio, televisão, jornal, revistas, internet,
etc); promoção do uso didático dos meios de comunicação e de
ações educativas sobre as mídias; formação, capacitação e
qualificação de pessoas que atuam na área para o trato com a
mídia em geral; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático na área.
33

Novas Endemias e

Endemias e epidemias

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações visando o

Epidemias

planejamento, implementação e avaliação de metodologias de
intervenção e de investigação tendo como tema o perfil
epidemiológico de endemias e epidemias e a transmissão de
doenças no meio rural e urbano; previsão e prevenção de
novas endemias; formação, capacitação e qualificação de
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e material didático relacionados
ao tema.
34

Organizações

Organizações da

Desenvolvimento

Populares

sociedade civil e

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para

movimentos sociais e

o apoio à formação, organização e desenvolvimento de

populares

comitês, comissões, fóruns, associações, ONGs, OSCIPs,

de

programas

e

projetos,

assessoria,

redes, cooperativas populares, sindicatos, dentre outros;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático relacionados ao tema; formação, capacitação
e qualificação de pessoas que atuam na área.
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35

Pólos Tecnológicos

Pólos tecnológicos

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
constituição e ou manutenção de pólos tecnológicos e ou da
infra-estrutura necessária aos mesmos, baseadas em pesquisa,
desenvolvimento, divulgação e difusão de tecnologias, como
incubadoras,

centros

de

investigação

e

excelência,

concentração espacial de empresas atuando em ramos afins;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático relacionados ao tema; formação, capacitação
e qualificação de pessoas que atuam na área.
36

Produção Cultural e

Artes plásticas (escultura,

Artística na Área de

pintura, desenho, gravura, consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das

Artes Plásticas e Artes

instalação, apropriação)

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

artes plásticas (escultura, pintura, desenho, gravura instalação,
apropriação); formação, capacitação e qualificação de pessoas

Gráficas

que

atuam

nessas

áreas;

produção

e

divulgação

de

informações, conhecimentos e material didático na área;
memória, produção e difusão cultural e artística.
37

Produção Cultural e

Artes visuais (gráficas,

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Artística na Área de

fotografia, cinema, vídeo)

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das

Fotografia, Cinema e

artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo); formação,

Vídeo

capacitação e qualificação de pessoas que atuam nessas
áreas; produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático na área; memória, produção e difusão cultural
e artística.

38

Produção Cultural e

Música

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Artística na Área de

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno da

Música e Dança

música,

instrumentos,

voz;

formação,

capacitação

e

qualificação de pessoas que atuam na área; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
na área; memória, produção e difusão cultural e artística.
39

Produção e Difusão de
Material Educativo

EXCLUIR

Produção de livros, cadernos, cartilhas, boletins, folders,

(contemplado em várias

de apoio às atividades de extensão.

vídeos, filmes, fitas cassete, CDs, artigos em periódicos, etc.,

linhas enquanto ação
possível)
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40

Produção Teatral e

Artes Cênicas (dança,

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Circense

teatro, técnicas circenses

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das

e performance)

Artes Cênicas (dança, teatro, técnicas circenses, performance);
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na
área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático na área; memória, produção e difusão cultural
e artística.

41

Questão Agrária

Desenvolvimento rural e

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

questão agrária

consultoria, realização de eventos e outras ações relacionadas
à constituição e ou manutenção de iniciativas de reforma
agrária; matrizes produtivas locais ou regionais e de políticas
de desenvolvimento rural; assistência técnica; planejamento do
desenvolvimento

rural

sustentável;

organização

rural;

comercialização; agroindústria; gestão de propriedades e/ou
organizações; arbitragem de conflitos de reforma agrária;
educação para o desenvolvimento rural; definição de critérios e
de políticas de fomento para o meio rural; avaliação de
impactos de políticas de desenvolvimento rural; produção de
material didático; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático relacionados ao tema;
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na
área.
42

Rádio Universitária

EXCLUIR

Disseminação da pesquisa, das informações acadêmicas e

(contemplado na linha 32)

e externo à Universidade, através de veículos impressos e

científicas e da produção artística e cultural nos âmbitos interno

eletrônicos (jornal, revista, rádio, televisão, Internet, etc); prática
do jornalismo científico e programas de divulgação acadêmica.
43

Saúde da Família

Saúde da família

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o planejamento, implementação e avaliação de processos
assistenciais e metodologias de intervenção para a saúde da
família; produção e divulgação de informações, conhecimentos
e de material didático relacionados ao tema; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.
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44

Saúde e Segurança no

Saúde e proteção no

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Trabalho

trabalho

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o planejamento, implementação e avaliação de processos
assistenciais,

metodologias

de

intervenção,

ergonomia,

educação para a saúde e vigilância epidemiológica ambiental,
tendo como alvo ambientes de trabalho e trabalhadores
urbanos e rurais; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e de material didático relacionados ao tema;
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na
área.
45

Sistemas Integrados

Bacias Hidrográficas

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para

para Bacias Regionais

o planejamento de microbacias, construção de planos diretores,
preservação

de

mata

ciliar

e

dos

recursos

hídricos,

gerenciamento de Bacias Hidrográficas; prevenção e controle
da poluição; arbitragem de conflitos no gerenciamento de
bacias hidrográficas; participação em agências e comitês
estaduais

e

nacionais;

assessoria

técnica

a

conselhos

estaduais, comitês e consórcios municipais de recursos
hídricos;

produção

e

divulgação

de

conhecimentos,

informações e de material didático na área; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área.
46

47

48

Televisão Universitária

EXCLUIR

Ações educativas a distância, de disseminação da informação,

(contemplado na linha 32)

cultural para televisão.

Trabalho e Negócio Gestão

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
trabalho consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o planejamento, implementação e avaliação de estratégias de
administração; ambiente empresarial; relações de trabalho
(formas associadas de produção, trabalho informal,
incubadoras de cooperativas populares, agronegócios,
agroindústria, práticas e produções caseiras, dentre outros);
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático relacionados ao tema; formação, capacitação
e qualificação de pessoas que atuam na área.

do

Rural

urbano e rural

Trabalho Infantil

EXCLUIR
(Contemplado

de pesquisa, utilizando o veículo televisão. Produção artística e

na

Ações especiais de prevenção e controle do trabalho infantil.
(retirar)
linha

04)
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49

Turismo

Turismo e

Desenvolvimento

desenvolvimento

consultoria, realização de eventos e outras ações visando

sustentável

subsidiar

o

de

programas

planejamento

e

e

projetos,

implementação

assessoria,

do

turismo

(ecológico, cultural, de lazer, de negócios, religioso, etc) como
setor gerador de emprego e renda para os municípios;
desenvolvimento de novas tecnologias para avaliações de
potencial turístico; produção e divulgação de imagens em
acordo com as especificidades culturais das populações locais;
formação, capacitação e qualificação de pessoas para o
turismo; produção e divulgação de informações, conhecimentos
e de material didático relacionados ao tema.
50

Uso e Dependência de

Uso de drogas e

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

Drogas

dependência química

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
prevenção e limitação da incidência e do consumo de drogas;
tratamento de dependentes; assistência e orientação a
usuários de drogas; recuperação e reintegração social;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e de
material didático relacionados ao tema; formação, capacitação
e qualificação de pessoas que atuam na área.

51

Movimentos sociais e

Formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam

populares

na

EXCLUIR

área;

produção

e

divulgação

de

informações

e

conhecimentos. Processos educativos; projetos de intervenção
sócio comunitárias.

(Contemplado na linha
34)
52

Segurança pública e
defesa social

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o planejamento, implementação e avaliação de processos e
metodologias, dentro de uma compreensão global do conceito
de segurança pública, visando proporcionar soluções e o
tratamento de problemas relacionados; orientação e assistência
jurídica, judiciária, psicológica e social à população carcerária e
familiares; assessoria a projetos de educação, saúde e trabalho
aos apenados e familiares; questão penitenciária; violência;
mediação de conflitos; atenção à vítimas de crimes violentos;
proteção a testemunhas; policiamento comunitário; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
relacionados ao tema; formação, capacitação e qualificação de
pessoas que atuam na área.

217

53

Saúde animal

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
o planejamento, implementação e avaliação de processos e
metodologias visando a assistência à saúde animal: prevenção,
diagnóstico e tratamento; prestação de serviços institucionais
em laboratórios, clínicas e hospitais veterinários universitários;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático relacionados ao tema; formação, capacitação
e qualificação de pessoas que atuam na área.
54

55

Espaços de ciência

Desenvolvimento
tecnológico

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
a difusão e divulgação de conhecimentos científicos e
tecnológicos em espaços de ciência, como museus,
observatórios, planetários, estações marinhas, entre outros;
organização desses espaços; formação, capacitação e
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
relacionados ao tema.
Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações relativas a
processos de investigação e produção de novas tecnologias,
técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e
produção (inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos
de produção de bens e serviços); serviços tecnológicos;
estudos de viabilidade técnica, financeira e econômica;
adaptação

de

tecnologias;

formação,

capacitação

e

qualificação de pessoas que atuam na área; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
na área.
56

57

Emprego e renda

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas para
a defesa, proteção, promoção e apoio a oportunidades de
trabalho, emprego e renda para desempregados, empregados,
empreendedores, setor informal, proprietários rurais, formas
cooperadas/associadas de produção, empreendimentos
produtivos solidários, economia solidária, agricultura familiar,
dentre outros; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático relacionados ao tema;
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na
área.

Línguas Estrangeiras

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltados para
a discussão, planejamento, implementação e avaliação de
processos de ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras e
sua inclusão nos projetos político-pedagógicos das escolas;
desenvolvimento de processos de formação em línguas
estrangeiras; literatura; tradução; formação, capacitação e
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
na área; memória, produção e difusão cultural e artística.
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58

59

60

61

62

63

Tecnologia da informação

Gestão informacional

Desenvolvimento de
produtos

Temas específicos

Formação Docente

Folclore, artesanato,
tradições culturais e
manifestações religiosas
populares

EXCLUIR
(contemplado na 12)
64

Jornalismo

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao
desenvolvimento de competência informacional - para
identificar, localizar, interpretar, relacionar, analisar, sintetizar,
avaliar e comunicar informação em fontes impressas ou
eletrônicas; inclusão digital; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e material didático relacionados
ao tema; formação, capacitação e qualificação de pessoas que
atuam na área.
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações visando ao
planejamento, implementação e avaliação de sistemas de
fornecimento e divulgação de informações econômicas,
financeiras, físicas e sociais das instituições públicas, privadas
e do terceiro setor; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático relacionados ao tema;
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam na
área.
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltados à
produção de origem animal, vegetal, mineral e laboratorial;
manejo,
transformação,
manipulação,
dispensação,
conservação e comercialização de produtos e subprodutos;
produção e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático relacionados ao tema; formação, capacitação
e qualificação de pessoas que atuam na área.
Realização de eventos, processos de formação e capacitação
relativos a temas das diversas áreas do conhecimento (ciências
humanas, biológicas, sociais aplicadas, exatas e da terra, da
saúde, ciências agrárias, engenharias, lingüística, letras e
artes), visando a reflexão discussão, atualização e
aperfeiçoamento nessas áreas; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e material didático relacionados
ao tema.
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltados à
processos de formação docente, envolvendo a discussão de
fundamentos e estratégias para a organização do trabalho
pedagógico, tendo em vista o aprimoramento profissional, a
valorização, a garantia de direitos trabalhistas e a inclusão no
mercado de trabalho formal;
capacitação e qualificação de
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e de material didático
relacionados ao tema.
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações, visando a
proteção e promoção das tradições culturais, folclore,
artesanato, e manifestações religiosas populares; memória,
produção e difusão cultural e artística; produção de material
didático e divulgação de informações e conhecimentos
relacionados ao tema; capacitação e qualificação de pessoas
que atuam na área.
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltados à
processos de produção e edição de notícias para mídias
impressas e eletrônicas; assessorias e consultorias para órgãos
de imprensa em geral; crítica de mídia; treinamento e
qualificação de profissional para a imprensa; capacitação e
qualificação de pessoas que atuam na área; produção de
material didático e divulgação de informações, conhecimentos e
material didático relacionados ao tema.
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65

Segurança alimentar

66

Alfabetização, leitura e
escrita

67

Estilismo

Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltados para
o incentivo à produção de alimentos básicos, auto
abastecimento, agricultura urbana, hortas escolares e
comunitárias, nutrição, educação para o consumo, regulação
do mercado de alimentos, promoção e defesa do consumo
alimentar; capacitação e qualificação de pessoas que atuam na
área; produção e divulgação de informações, conhecimentos e
de material didático relacionados ao tema.
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltados para
a discussão, planejamento, implementação e avaliação de
processos de alfabetização e letramento de crianças, jovens e
adultos, visando sua inserção social e construção da cidadania;
formação do leitor e do produtor de textos; incentivo à leitura;
literatura; desenvolvimento de metodologias de ensino da
leitura e da escrita e sua inclusão nos projetos políticopedagógicos das escolas; formação, capacitação e qualificação
de pessoas que atuam na área; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e de material didático na área;
memória, produção e difusão cultural e artística.
Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações em torno do
estilismo; formação, capacitação e qualificação de pessoas que
atuam na área; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e de material didático; memória, produção e
difusão cultural e artística.
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Metodologias e

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

estratégias de

consultorias, realização de eventos e outras ações visando a

ensino/aprendizagem

discussão de metodologias e estratégias específicas de
ensino/aprendizagem, como a educação à distância e o ensino
presencial e de processos de formação inicial, educação
continuada e formação profissional; formação, capacitação e
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e de material
didático na área.
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Saúde Humana

Desenvolvimento

de

programas

e

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações voltados à
promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades;
humanização dos serviços; prestação de serviços institucionais
em

ambulatórios,

laboratórios,

clínicas

e

hospitais

universitários; assistência à saúde de pessoas em serviços
especializados de diagnóstico, análises clínicas e tratamento;
clínicas odontológicas, de psicologia, dentre outras; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área;
produção de material didático, informações e conhecimentos
na área.
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70

Gestão institucional

Desenvolvimento

de

programas,

projetos,

assessoria,

consultoria, realização de eventos e outras ações visando o
planejamento,
acompanhamento

implantação,
de

implementação

estratégias

administrativas

e
e

organizacionais em órgãos e instituições públicas, privadas e
do terceiro setor, governamentais e não governamentais;
formação, capacitação e qualificação de pessoas que atuam
na

área;

produção

e

divulgação

de

informações,

conhecimentos e material didático na área.
71

72

73

74

Resíduos sólidos

Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações visando:
orientação para desenvolvimento de ações normativas,
operacionais, financeiras e de planejamento com base em
critérios sanitários, ambientais e econômicos, para coletar,
segregar, tratar e dispor o lixo; orientação para elaboração e
desenvolvimento de projetos de planos de gestão integrada de
resíduos sólidos urbanos, coleta seletiva, instalação de manejo
de RSU reaproveitáveis (compostagem e reciclagem),
destinação final de RSU (aterros sanitários e controlados),
remediação de lixo a céu aberto; orientação à organização de
catadores de lixo; formação, capacitação e qualificação de
pessoas que atuam na área; produção e divulgação de
informações, conhecimentos e de material didático na área.
Artes integradas
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações multiculturais, envolvendo as diversas áreas da produção e da
prática artística em um único programa integrado; formação,
capacitação e qualificação de pessoas que atuam na área;
produção e divulgação de informações e conhecimentos na
área; produção de material didático; memória, produção e
difusão cultural e artística.
Fármacos e medicamentos Desenvolvimento de programas, projetos, assessoria,
consultoria, realização de eventos e outras ações voltadas
para a promoção do uso correto de medicamentos e para a
assistência à saúde em seus processos que envolvem a
farmacoterapia; farmácia nuclear; diagnóstico laboratorial;
análises químicas, físico-químicas, biológicas, microbiológicas
e toxicológicas de fármacos, insumos farmacêuticos,
medicamentos e fitoterápicos; formação, capacitação e
qualificação de pessoas que atuam na área; produção e
divulgação de informações, conhecimentos e material didático
na área.
Mídia artes (mídias
Desenvolvimento de programas e projetos, assessoria,
contemporâneas,
multimídia, web-arte, arte
consultoria, realização de eventos e outras ações em torno das
digital)
mídia artes (mídias contemporâneas, multimídia, web-arte, arte
digital); formação, capacitação e qualificação de pessoas que
atuam nessas áreas; produção e divulgação de informações,
conhecimentos e material didático na área; memória, produção
e difusão cultural e artística.
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Anexo 4

Breve histórico do ambientalismo no Brasil
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Breve histórico do ambientalismo brasileiro

A existência de um campo ambiental em formação no Brasil, é
defendida por Isabel C. M. Carvalho54. A autora utiliza-se do instrumental
metodológico da hermenêutica para compreender, a partir das trajetórias de vida
de educadores ambientais a emergência de um sujeito ecológico e a constituição
desse campo social no país. Juntamente com os recursos filosóficos da
hermenêutica, é utilizado o conceito de campo social proposto por Bourdieu, para
estruturação dos sentidos do ambiental obtidos nas narrativas de vida dos
educadores ambientais.
Para a autora, não se pode reduzir a complexidade de fatos, questões
e sentidos que constituem um campo, assim sua preocupação central foi discutir
o jogo das interpretações no qual se produzem os sentidos do ambiental, levando
em conta os universos da tradição e da alteridade das experiências vividas,
pessoal e coletivamente, em uma certa temporalidade histórica. Ela procurou
evidenciar que o educador ambiental é ao mesmo tempo um intérprete e um
sujeito de seu campo, ele mesmo “interpretado” pela narrativa ambiental, sendo o
seu posicionamento, por tradição, condição de ingresso nesse campo social
(Carvalho, 2001, p. 15-16).
Em termos internacionais, o campo ambiental vem se constituindo
desde o fim do século XVIII, com a implementação do industrialismo; tendo um
início tímido em termos políticos. Passa a se consolidar, sendo fruto da luta
incessante contra os impactos que a poluição advinda dos meios de produção55
vinha ocasionando, o problema da escassez de recursos, a extinção das espécies.
Conjuga as vítimas dos impactos ambientais com as mais diversas classes da
sociedade, que começam a perceber o perigo para toda a humanidade. Vira objeto
de estudo para as classes intelectualizadas e acaba por receber militantes de

54

Ver CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. (2001). A invenção ecológica: narrativas e trajetórias da
educação ambiental no Brasil. Porto Alegre: Editora Universidade/UFRGS.
55
Por meio de produção não pensar apenas na indústria, mas também na questão agrícola, no comércio,
entre outros.
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partidos políticos de esquerda e meia-esquerda, se institucionaliza e passa a fazer
parte das decisões políticas em âmbito internacional.
No Brasil, a época histórica de discussão do problema ambiental é a
mesma, mas os motivos de preocupação no fim do século XVIII e início do
século XIX, estão ligados à devastação dos recursos naturais provocada pelo
modelo agrícola e extrativista do período colonial (Pádua in Carvalho, 2001,
p.62). A preocupação nessa discussão de ecologia política, remetia a um caráter
mais político e desenvolvimentista, com o uso adequado e a proteção dos
recursos naturais para o progresso do país56.
Em sua tese, Carvalho (2001) desenvolve a hipótese que há um forte
imaginário sobre o paraíso cristão, vigente no contexto quinhentista, que toma a
América, e certamente o Brasil como um paraíso de pura natureza, com recursos
infinitos. Este imaginário influencia negativamente a discussão dos problemas
ambientais no Brasil, ora, se persiste a visão de um Novo Mundo, do Éden na
terra, do Brasil como pura natureza, surge o consenso de que não há problemas
ambientais suficientemente preocupantes que mereçam a atenção das autoridades
internacionais.
Naquela época até mesmo os nativos eram englobados na visão de
natureza, e assim, não ascendiam à possibilidade de criar uma história, uma
cultura. Para a autora até hoje essa visão se renova, e o Brasil, no imaginário
ecológico, continua como reservatório de biodiversidade do planeta.
Infelizmente, o processo de exploração dos recursos naturais no
Brasil é feito de forma descontrolada, inicialmente os colonizadores portugueses
não tinham interesse em se fixar, e todo recurso que lhes interessavam eram
enviados para Portugal. Só para exemplificar, lembro do pau-brasil, árvore que
deu nome ao país, mas que foi extinta pela exploração intensiva e desordenada.
É essa exploração, que constituiu a economia colonial, Caio Prado Jr.
identifica como causa fundamental da devastação das florestas brasileiras.
Segundo ele, os ciclos normais de atividade produtiva no Brasil se
caracterizavam por uma fase de intensa e rápida prosperidade seguida de outra de
56

Além de Pádua (1997), a autora cita Drummond (1997) que tem a mesma opinião sobre a discussão da
ecologia política dos fins do século XIX e início do Século XX.
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estagnação e decadência. É o caso do pau-brasil, da lavoura de cana-de-açúcar e
do algodão do norte e nas minas de ouro e diamante no centro-sul. A causa é
sempre semelhante: o acelerado esgotamento das reservas naturais por um
sistema de exploração descuidado e intensivo (Prado Jr., 1979. p.25-27).
Segundo Diegues (2001, p.112), as únicas medidas tomadas para
conter a devastação das florestas brasileiras vêm de Cartas Régias da Coroa
Portuguesa, no século XVIII. Sua preocupação, novamente, era por interesse
próprio, pois poderia faltar madeira para a construção naval.
Já no início do século XIX, Diegues (2001, p.112- 113) cita a
importante preocupação que José de Bonifácio tinha com a destruição das
florestas, pois através de seus estudos sobre os efeitos do desmatamento sobre a
fertilidade dos solos em Portugal, descrevia que países que perderam suas matas
estavam estéreis e sem gente. Já em 1821, José de Bonifácio sugeriu a criação de
um setor administrativo especialmente responsável pela conservação das florestas
no Brasil, uma vez que diversas áreas da Mata Atlântica, principalmente no
Nordeste já haviam sido destruídas para a construção de barcos.
Podemos perceber, analisando a história do ambientalismo em nível
internacional e nacional do século XVIII ao fim do século XIX, com a
proclamação da república em 15 de novembro de 1889, que a problemática
ambiental do Brasil está diretamente ligada ao processo de desenvolvimento dos
países do hemisfério norte. Naquele contexto histórico, o Brasil servia de fonte
de recursos para as nações em desenvolvimento, Portugal como legítima nação
descobridora, explorava as riquezas naturais de sua colônia para manter sua
caminhada de desenvolvimento junto às nações européias e do norte da América.
Infelizmente, o papel de fornecedor de recursos naturais para nações
desenvolvidas permanece até hoje. Mesmo com a industrialização em meados do
século XX, o Brasil não consegue se desvencilhar politicamente e ter verdadeira
autonomia, soberania, para comandar o seu desenvolvimento.
Assim, a partir da industrialização, novos problemas ambientais são
adicionados aos já existentes e que causavam preocupação no século XVIII.
Nesse momento a urbanização desenfreada, fruto da falta de políticas de
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incentivo à produção rural, e certamente as novas oportunidades de emprego nas
cidades, passa a ser motivo de preocupação ambiental. Os recursos naturais
passam a ser mais explorados, não só para suprir as indústrias nacionais mais
para manter as indústrias dos países desenvolvidos que se preocupavam com o
esgotamento de seus recursos, fora os países que já não possuem recurso (um
exemplo clássico é o Japão).
Por falta de políticas de proteção e da tecnologia pouco preocupada
com a preservação do ambiente natural, a poluição advinda dos meios de
produção e das zonas urbanas começa a preocupar as elites do país. Um exemplo
de cidade que destacou-se em nível internacional pelos problemas que a poluição
trouxe à sua população foi Cubatão, no Estado de São Paulo. Na década de 1980
foi considerada a cidade mais poluída do país, e até hoje, ainda causa
preocupação às autoridades.
Ao estudarmos a história do ambientalismo no Brasil, é notória a
influência do modelo econômico colonial nas questões ecológicas, a degradação
florestal iniciada ainda no Brasil colônia, toma maiores proporções, fazendo com
que grande parte da luta ambiental no Brasil república, esteja voltada para as
questões florestais.
O Estado de São Paulo foi pioneiro na criação de um Serviço
Florestal, isso se deu em 1896. Diegues (2001, p.113) apoiado em Pádua & Filho
(1979) cita que a primeira idéia e proposta de criação de parques nacionais partiu
de André Rebouças, em 1876, um abolicionista que tinha como modelo os
parques norte-americanos. Só em 1911, é defendida por Hubmayer, a criação do
Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. O parque seria fonte de satisfação
a excursionistas e visitantes e ainda ofereceria aos cientistas e estudiosos
inesgotável potencial para as mais diversas pesquisas, fora a possibilidade de
servir de retiro ideal para o relaxamento físico e psicológico após o trabalho
exaustivo nas cidades (Pádua & Filho, 1979, p.122).
Em 1934, a “Sociedade dos Amigos das Árvores” realizou a 1ª
Conferência para a Proteção da Natureza. Neste mesmo ano, surgiram quatro
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códigos de interesse preservacionista: o Código de Caça e Pesca, o Código de
Minas, o Código das Águas e o Código Florestal.
Mesmo tendo sido idealizado em 1911, somente em 1937, foi criado
o Parque Nacional de Itatiaia, endossando o artigo 9º do Código Florestal de
1934, que definiu parques nacionais como monumentos públicos nacionais que
perpetuam, em sua composição florística primitiva, trechos do país que, por
circunstâncias peculiares, o mereçam (Quintão, 1983 in Diegues, 2001, p.114).
Em setembro de 1944, o Decreto n° 16.677, atribuiu à Seção de
Parques Nacionais do Serviço Florestal, o encargo de orientar, fiscalizar,
coordenar e elaborar programas de trabalho para os Parques Nacionais:
conservar para fins científicos, educativos, estéticos ou recreativos as áreas sob
sua jurisdição; promover estudos da flora, fauna e geologia das respectivas
regiões; organizar museus e herbários regionais (Diegues, 2001, p.114).
Mesmo continuando o extrativismo vegetal desordenado, o aumento
do número de parques foi bastante lento, somente em 1948 foi criado o Parque
Nacional de Paulo Afonso. Com a expansão das fronteiras agrícolas e a
destruição intensiva das florestas, criaram-se novos parques em outras regiões
além da sudeste-sul. Entre 1959 e 1961 foram criados doze parques nacionais,
três deles no Estado de Goiás e um no Distrito Federal (Quintão, 1983 in
Diegues, 2001, p. 114-115).
A proporção continental do Brasil é uma das dificuldades encontradas
por diversas entidades de proteção ambiental, até então, os sistemas de transporte
e comunicações não tinham a agilidade que toma após os anos 1970, assim,
grande parte das discussões se dava no sudeste do país.
Não se pode afirmar com plena certeza que a criação de entidades
ambientais por parte das camadas intelectualizadas da sociedade influenciava
diretamente as decisões políticas em relação ao meio ambiente, mas certamente
abria precedente para importantes discussões. Em 1956, foi fundada a Associação
de Defesa da Flora e da Fauna, em São Paulo, para Carvalho (2001) é
considerada uma das mais antigas do Brasil, e é dela que saiu o primeiro
secretário de meio ambiente, o doutor Paulo Nogueira.
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Já em 1958, um grupo de cientistas renomados fundou no Rio de
Janeiro a FBCN – Fundação Brasileira para Conservação da Natureza, que teve
visibilidade pela atuação a nível nacional, tendo inclusive participado da 1ª
Conferência da ONU para o Meio Ambiente, em 1972. Infelizmente a
participação brasileira é criticada até hoje, pois abriu as portas do país para o
modelo de desenvolvimento extremamente agressivo ao meio ambiente, com a
desculpa que a miséria seria pior que a poluição.
No ano de 1965, já haviam sido criados quinze parques nacionais e
quatro reservas biológicas. Após 1970, com o Programa de Integração Nacional,
a Amazônia passa a ser mais explorada, assim, com o temor da devastação,
cientistas e ambientalistas fazem pressão no governo, que libera em 1974 a
criação do Parque Nacional da Amazônia, em Itaituba, com 1.000.000 de
hectares. Em 1979 são criados os Parques Nacionais do Pico da Bandeira, das
Pacas Novas e da Serra da Capivara.
Em 1967 é criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
– IBDF, através do Decreto n° 289, naquele momento era ligado ao Ministério da
Agricultura. Sua função era administrar as unidades de conservação.
A década de 1970 é tida como base para a conformação do
movimento ambiental no país. Nessa década são criados vários órgãos
governamentais de regulação, legislação e controle ambientais; fundados
importantes movimentos ecológicos que criaram condições para a expansão do
movimento na década seguinte (Carvalho, 2001, p.80).
Em 1971, foi fundada a Agapan – Associação Gaúcha de Proteção ao
Ambiente Natural, tida como a primeira organização combativa da década
(Carvalho, 2001, p.78), comandada por José Lutzemberger, autor de obras
respeitadas no campo ambiental e grande liderança nas discussões junto aos
órgãos governamentais.
Como fruto da participação brasileira na 1ª Conferência da ONU para
o Meio Ambiente, é criada em 1973, a Secretaria Especial de Meio Ambiente –
Sema, em nível federal, mais por pressões externas que internas. Os primeiros
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Organismos Estaduais de Meio Ambiente (Oemas) também surgem nesta década:
Cetesb em São Paulo, Feema no Rio de Janeiro e Surehma no Paraná.
A partir de 1979, com a elaboração do Plano de Sistema de Unidades
de Conservação no Brasil, pelo IBDF, são criados novos parques e unidades de
conservação com novas concepções de manejo. De 1979 a 1986, criaram-se
outros oito parques nacionais e seis reservas biológicas. O interessante é que
quatro dos parques nacionais e cinco das reservas biológicas são na região
amazônica (Diegues, 2001, p. 116).
Dois marcos de extrema importância na história ambiental do país em
termos de políticas governamentais, datam da década de 1980. Em 1981, a
instituição do Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) pela Lei 6932/81,
projetando um conjunto articulado de secretarias e conselhos de meio ambiente
nos níveis federal, estadual e municipal, unificando a legislação ambiental. Em
1988, a Constituição Federal, contempla a questão ambiental em todo um
capítulo, tendo um avanço interessante, pois contempla o meio ambiente como
bem público.
No âmbito dos movimentos populares, surge em 1985, o PV - Partido
Verde, composto por um grupo de ecologistas, artistas e intelectuais cariocas e a
figura de Fernando Gabeira como personagem central.
Já no último ano da década de 1980, em 1989, é criado o IBAMA –
Instituto Brasileiro para o Meio Ambiente, fruto da fusão da Sema, IBDF,
Sudheva e Sudepe. O IBAMA torna-se o principal órgão executor da política
ambiental no Brasil.
Acredito que é na década de 1980 que se pode considerar a
consolidação do campo ambiental no Brasil. Nessa década os vários grupos de
militantes ambientalistas já têm uma articulação nos debates das políticas
ambientais, melhor, participam das discussões de elaboração das mesmas. É
criada uma Política Nacional do Meio Ambiente e o primeiro curso de pósgraduação ao nível de especialização em planejamento ambiental. Tudo isso, e
mais os conflitos internos dos diversos grupos remetem à configuração do campo
ambiental no Brasil.
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É também na década de 1980 que a Educação Ambiental começa a
ser debatida no país. Em 1987, no dia 11 de março, o Plenário do Conselho
Federal de Educação aprovou, por unanimidade, a conclusão da Câmara de
Ensino a respeito do Parecer 226/87, que considerava necessária a inclusão da
Educação Ambiental dentre os conteúdos a serem explorados nas propostas
curriculares das escolas de 1o e 2o graus.
Em outubro de 1988, após promulgada a Constituição da República
Federativa do Brasil, contendo um capítulo sobre o Meio Ambiente e vários
outros artigos afins, é lançada, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de
São Paulo e a Cetesb, o guia do professor de 1o e 2o graus (edição piloto),
Educação Ambiental, que foi retirado de um projeto de pesquisa iniciado nos
anos de 1983 e 1984, desenvolvido e coordenado por Kazue Matsushima (Dias,
1994).
A partir daí, vários congressos passam a ocorrer no Brasil e, em 1991,
a Portaria 678 do MEC (14/05/1991) resolve que os sistemas de ensino em todas
as instâncias, níveis e modalidades devem contemplar, nos seus currículos, entre
outros, os temas e conteúdos referentes à Educação Ambiental. Já em 1993, pela
Portaria 773 do MEC (10/05/1993), é instituído um grupo de trabalho em caráter
permanente para a Educação Ambiental, com o objetivo de coordenar, apoiar,
acompanhar, avaliar e orientar as ações, metas e estratégias para a
implementação da Educação Ambiental nos sistemas de ensino em todos os
níveis e modalidades.
É necessário maior sistematização de conteúdos e métodos utilizados.
Gonçalves (1990) expõe que “o posicionamento correto do indivíduo frente à
questão ambiental dependerá da sua sensibilidade e conseqüente interiorização
de conceitos e valores, os quais devem ser trabalhados de forma gradativa e
contínua”.
Um ponto de relevância é que a Educação Ambiental deverá ser
trabalhada de forma interdisciplinar e multiprofissional, ou seja, deve fazer parte
de seu conteúdo, conhecimentos das mais diversas áreas. O programa vai ter base
na realidade local de cada comunidade, devendo se conhecer todos os aspectos
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sociais, políticos, econômicos e sua influência nos aspectos biofísicos da região:
qualidade do ar, da água, do solo, a relação do seu ecossistema com os
ecossistemas vizinhos, e com o ecossistema global.
O ambientalismo no Brasil delineia novos rumos nos anos 90. A partir
de julho de 1992, quando ocorre no Rio de Janeiro a ECO- 92, maior reunião
com fins pacíficos já realizada na história humana, contando com a presença de
180 Chefes de Estado.
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