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RESUMO

ZUIN, V. G. A inserção da dimensão ambiental na formação de professoras/es de Química:
um estudo de caso. 2010. 253f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Educação, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2010.
O objetivo do trabalho foi investigar como a dimensão ambiental se insere na formação de
estudantes de um curso de licenciatura em Química de uma Instituição de Ensino Superior
pública, localizada no estado de São Paulo, Brasil. Por meio desse estudo de caso buscou-se
analisar a relação desta dimensão com os aspectos científico, tecnológico e social do processo
formativo; entre outros aportes, utilizou-se a teoria crítica da sociedade para compreender a
realidade observada. A compreensão do currículo como um local onde ocorrem os conflitos
pelo poder simbólico em um campo científico, bem como a perspectiva da teoria crítica para
as análises documental e das falas dos indivíduos implicados num curso voltado à formação
docente, mostrou-se de grande pertinência para os estudos voltados à ambientalização
curricular. Foram considerados documentos oficiais (Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena; Diretrizes Curriculares para os cursos de Química, bacharelado e
licenciatura plena; Plano de desenvolvimento institucional; Perfil do profissional a ser
formado; Perfil do profissional e habilidades a serem desenvolvidas na licenciatura em
Química; Projeto pedagógico e estrutura curricular do curso de licenciatura em Química da
IES de interesse) bem como entrevistas semi-estruturadas com licenciandas/os, apoiadas na
metodologia de grupo focal, e com docentes vinculadas ao curso. Todos os textos foram
analisados por meio da metodologia conhecida como análise textual discursiva, a qual assume
pressupostos que a localizam entre os extremos da análise de conteúdo e a análise de discurso.
Após a análise dos dados coletados, observou-se uma tendência crescente à ambientalização
curricular do curso investigado, embora haja várias dificuldades de ordem institucional e
prática. As iniciativas individuais em espaços formais e não formais de práticas voltadas à
sustentabilidade socioambiental também auxiliam a compor o terreno desse campo científico
na IES de interesse.
Palavras-chave: Ambientalização curricular; Formação inicial de professoras/es; Química;
Educação Ambiental; Química Verde.

APRESENTAÇÃO

Durante

todo

o

processo

de

formação

e

atuação

profissional

–

licenciatura e bacharelado em Química na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FFCLRP – USP), especialização em Educação
Ambiental na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC – USP), mestrado e doutorado em
Ciências no Instituto de Química de São Carlos (IQSC – USP) e na Università degli Studi di
Torino (Itália), pós-doutorado em Química no IQSC - USP e no Helmholtz-Zentrum für
Umweltforschung / UFZ Leipzig - Halle GmbH (Centro de Pesquisas Ambientais Alemanha), bem como atividades de pesquisa, docência e extensão na condição de
pesquisadora do Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recémdoutores (PRODOC)1, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação e
Departamento de Metodologia de Ensino da Universidade Federal de São Carlos
(PPGE/DME/UFSCar) e professora do Departamento de Química e do Programa de PósGraduação em Química da UFSCar (DQ/PPGQ/UFSCar) – pude acompanhar o expressivo
aumento de interesse, e relevância, das temáticas ambientais junto às áreas de Química,
Educação e suas interfaces.
Como pode ser observado nessa apresentação – que entendo como um relato abreviado
de minha práxis, na busca contínua de interpretação e transformação da realidade – houve
sempre uma grande preocupação não apenas com a aquisição e produção de conhecimentos,
mas com o incremento da capacidade de aprender, aprender a ensinar, refletir sobre o que,
como e porque ensinar, em um processo interativo, de parcerias. Mesmo durante a minha
formação inicial já dava meus primeiros passos como professora de Química do Ensino
Médio e, desde então, continuo nesta caminhada de professora e orientadora no Ensino
Superior, na graduação e pós-graduação.
Os temas de meu interesse versam sobre a relação da Química com o ambiente e a
Educação, tais como a problemática da presença de contaminantes em amostras de interesse
ambiental e saúde pública (por exemplo, água, solo, plantas medicinais de amplo uso no
Brasil), o desenvolvimento e as potencialidades e limitações dos métodos analíticos
Programa financiado pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES).
1
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ambientalmente corretos (Química Verde), o emprego de bacias hidrográficas como unidade
de ensino, pesquisa e extensão e a ambientalização curricular de cursos de nível superior, caso
da licenciatura em Química.
A investigação da dimensão ambiental na formação das/os licenciandas/os do curso de
licenciatura em Química investigado levou-me a buscar compreender, com maior
profundidade, as vertentes epistemológicas e metodológicas que fundamentam a perspectiva
ambiental e as relações entre a Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) presentes nos espaços
formativos do referido curso. Deste modo, destaco que foi importante realizar mais um
doutorado, em Educação, na Faculdade de Educação (FE), da USP, na linha de Ensino de
Ciências e Matemática, sob a orientação da muito querida Profa. Dra. Jesuína Lopes de
Almeida Pacca, do Instituto de Física (IF), dessa mesma instituição.
Vale também ressaltar que desde a escolha dos temas de estudo – a obtenção, o
tratamento de dados até a elaboração de artigos ou outros meios de divulgação – esteve
presente o pensamento de uma atuação contextualizada, preocupada com a relevância e
impactos de um dado trabalho. O convívio com seletos grupos de pesquisa nacionais e
internacionais das áreas de interesse, por meio de estágios, reuniões periódicas, simpósios,
palestras etc., ocorridos no país e no exterior, pôde contribuir sobremaneira para a formação
de um caráter profissional crítico e atuante. Destaco aqui o doutorado-sanduíche realizado no
Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, da Università degli Studi di Torino
(Itália), sob a supervisão do Prof. Dr. Carlo Bicchi. Merece também destaque o pós-doutorado
efetuado no Department Analytik, do Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung / UFZ Leipzig
- Halle GmbH, sob a coordenação do Dr. Peter Popp e o apoio financeiro da Fundação
Alexander von Humboldt (Alemanha).
Em ambas as ocasiões pude participar de vários eventos e ter contato com
professoras/es e pesquisadora/es altamente qualificados. Especificamente com relação à área
de Educação em Ciências, nesta última estada na Alemanha, também tive a oportunidade de
me aproximar do trabalho sobre Didaktik der Chemie da Profa. Dra. Rebekka Heimann, da
Fakultät für Chemie und Mineralogie, Universität Leipzig.
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Dentre vários trabalhos de pesquisa, sobressai-se o projeto internacional Sustainable
Education and Environmental Development (SEED) in Latin America, apoiado pela
International Union for Pure and Applied Chemistry (IUPAC), no qual sou vicecoordenadora, e que tem como meta central promover o debate sobre Educação Sustentável e
Química Verde na America Latina, por meio de uma rede de trabalho coletivo com
parceiras/os latinoamericanas/os e europeus.
Outro aspecto a ser ressaltado é o vínculo acadêmico permanente que possuo com a
agência de fomento alemã Alexander von Humboldt, o qual significa que disponho, por toda a
vida acadêmica, de apoio para a realização de estágios, eventos no Brasil, intercâmbio de
estudantes e pesquisadoras/es de ambos os países, além de materiais como equipamentos e
referências bibliográficas.
Neste sentido, partilho da visão de Guimarães Rosa, de que a vida é travessia...

INTRODUÇÃO

Os estudos relativos à dimensão ambiental, desenvolvidos pelos mais variados setores
e agências nas últimas décadas, têm tido crescimento constante, com especial ênfase no
campo da Educação. Desde a Conferência de Tbilisi, realizada em 1977, pela Organização das
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Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e pelo Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em função dos cada vez mais frequentes e graves
impactos socioambientais observados e da consideração do papel que a Educação poderia ter
para a compreensão destes problemas, alguns critérios foram recomendados; dentre eles, que
a Educação Ambiental (EA) possibilitasse aos indivíduos a compreensão da natureza
complexa do ambiente natural e artificial, de modo que eles adquirissem conhecimentos,
valores e habilidades práticas para a participação responsável e eficiente da prevenção e
solução dos problemas ambientais, da gestão e qualidade do meio (DIAS, 1992).
Em concordância com Loureiro (2004; 2006, p. 40), este trabalho tem como
pressupostos básicos o entendimento de que (1) a inserção da dimensão ambiental na
universidade, em um sentido mais amplo, corresponde à ambientalização curricular; (2) a
natureza é um sistema complexo, interligado e dinâmico, e a vida, o seu processo de autoorganização; (3) somos seres naturais e redefinimos nossa maneira de existir na natureza pela
dinâmica cultural; (4) somos indivíduos sociais e históricos constituídos por mediações
múltiplas; (5) a Educação como práxis e processo dialógico, crítico, problematizador e
transformador das condições objetivas e subjetivas que constituem a realidade; (6) a busca da
transformação social (individual e institucional) como base para a construção democrática de
sociedades sustentáveis e novos modos de se viver na natureza, com prudência ecológica,
justiça social, diversidade cultural e viabilidade econômica.
Atualmente, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), instituída pela Lei
nº. 9.795/99 e regulamentada pelo Decreto nº. 4.281/02 (BRASIL, 1999; 2002), preconiza a
incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, de caráter formal e não-formal, de maneira integrada, contínua e
permanente. No que tange à formação, especialização e atualização de profissionais, para
todas as áreas do conhecimento, a PNEA ressalta também a necessária inserção dessa
dimensão, o que inclui “o conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a
serem desenvolvidas” (art. 10, § 3º). Especificamente para a formação de professoras/es, o
documento exige que a “dimensão ambiental deve constar dos currículos, [...] em todos os
níveis e em todas as disciplinas”, e para as/os professoras/es em atividade deve ocorrer a
“formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender ao
cumprimento dos princípios e objetivos da PNEA” (art. 11).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação mostrou que, tanto nos documentos oficiais nacionais relativos à
formação docente, quanto nos documentos e falas das/os entrevistadas/os vinculados ao curso
de licenciatura em Química de interesse de uma IES pública brasileira, do estado de São
Paulo, há uma preocupação com a inserção da dimensão ambiental no processo de formação
inicial de professoras/es de Química. Foi possível observar concepções distintas sobre o
entendimento de dimensão ambiental, que partiu desde o estudo de conceitos ligados ao
ambiente físico (substâncias, reações químicas e os compartimentos ambientais), preocupação
com as normas de segurança, com a utilização adequada de materiais e reagentes, a gestão e
tratamento de resíduos químicos, o desenvolvimento de produtos e processos ambientalmente
corretos, a Química Verde, até a própria Educação Ambiental.
De modo geral, não há diferenças consideráveis entre as compreensões da dimensão
ambiental contidas nos documentos e nas falas dos indivíduos investigados. As aproximações
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entre o currículo proposto e o praticado ocorrem, majoritariamente, quando as visões da
dimensão ambiental relativas ao curso têm relação com a Química Ambiental ou Química
Verde. Nesse contexto, os indivíduos percebem a importância da ambientalização curricular,
mas reconhecem que não há uma efetiva institucionalização de tal perspectiva na formação
inicial docente, apesar das crescentes iniciativas individuais de objetivá-la.
No interior deste curso, a pesquisa parece ser o elemento formador por excelência. A
maximização da produção assume um papel de destaque, pois o conhecimento converte-se em
patentes ou artigos, de preferência de grande impacto, que põem em evidência aquelas/es que
têm mais produtos, como também colocam na berlinda as/os pesquisadoras/es que não os
possuem em um número tido como satisfatório. Este mecanismo de mercantilização do
trabalho docente e discente, inebriante, vicioso e altamente competitivo, é imediatamente
entendido já nos primeiros meses do curso de licenciatura em Química. Ressalta-se que, muito
facilmente, os competidores podem se tornar inimigos a serem combatidos. Claro está que tal
modelo produtivo e formativo não toca apenas àqueles que pertencem ao campo científico
investigado, mas, para estes indivíduos, os modi operandi têm um grande peso e uma forte
tradição.
Há indícios que evidenciam um processo formativo (Bildung) capaz de gerar a crítica
e a emancipação, em um movimento de resistência àquilo que se coloca como semiformação
(Halbbildung). As/os licenciandas/os, em alguns momentos, têm a capacidade de perceber
que falta algo, mas que nem sempre o curso, por si só, pode e deve dar conta. Entretanto,
nesta busca pela melhoria, as/os agentes educacionais reclamam uma modificação curricular,
pois acreditam que o curso necessita de reformulação. Para isso, solicitam a inclusão de mais
disciplinas do grupo técnico-conceitual químico. Entretanto, a reestruturação do curso não
demanda apenas a revisão dos conceitos a serem mantidos, incluídos ou retirados do
currículo, mas exige uma reformulação mais ampla relativa aos aspectos epistemológicos e
metodológicos, na busca por respostas às questões formativas e ambientais.
As reflexões acerca da incorporação da dimensão ambiental à formação docente
emancipatória – para além da emergente Química Verde, cujos constructos podem,
equivocadamente, ser transformados em slogans – apontam para a importância de se repensar
individual e coletivamente, a literatura e documentos curriculares, por meio da discussão das
complexas problemáticas socioambientais atuais e seus contextos sociais e históricos de
produção.
De acordo com os referenciais teóricos adotados nesse trabalho, a formação pretendida
se fundamenta na obtenção do conhecimento que permanece na consciência, uma vez que o
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indivíduo se sente sensibilizado e mobilizado a reformular e sentir a sua prática de acordo
com o apreendido. Ou seja, esse indivíduo não necessita apenas de normas externas para atuar
de maneira “correta”, do olhar externo aprovador ou reprovador de sua conduta, pois sabe que
a obediência irrefletida aos protocolos, leis, ou regras evita pensar atentamente sobre os fatos
da realidade vivida e, portanto, a respeito de si mesmo.
Há uma nítida tendência à ambientalização curricular, de forma crescente, do curso
investigado. As iniciativas individuais se encontram, formando uma malha cada vez mais
entrelaçada, que constitui também o terreno desse campo científico. Recentemente, foi
proposta a construção coletiva de um plano de desenvolvimento do Departamento de Química
– à semelhança do PDI da IES – pelos seus membros, visando planificar as ações futuras
relativas ao ensino, pesquisa e extensão. Contudo, a institucionalização da ambientalização
ainda encontra dificuldades para ser implementada, pois exige de maneira mais abrangente e
articulada, o comprometimento de várias instâncias e indivíduos da IES, para a realização
efetiva em – e para além da - sala de aula.
Porém, qual é o real potencial de transformação de uma nova filosofia voltada a
práticas ambientalmente corretas para o curso de licenciatura em Química? Em que medida a
dimensão ambiental também extrapola o slogan semiformativo? Como evitar a semiformação
de professoras/es de Química, uma vez que sua crítica não se limita à denúncia de que ela é
essencialmente um produto da racionalidade técnica e instrumental? Quais caminhos
construir, que não aqueles restritos ao atendimento das exigências externas, tais como os
colocados pela FAPESP e as câmeras filmadoras?
Quando questões como essas são feitas, torna-se inevitável recuperar o conceito de
contrafogo, como proposto por Bourdieu (1998). A elaboração do processo da identidade
humana, individual e coletiva, não é dada por si, mas sim uma trajetória em que se
interrelacionam os indivíduos e o meio. Logo, parece mais produtivo um processo de
ambientalização curricular que nasça, mediante a construção de racionalidades alternativas,
como contrafogo, no interior do curso. Tal processo já ocorre, mas pode se intensificar por
meio da participação radical de todas/os as/os envolvidas/os, as/os quais também se envolvem
na materialização de novos trajetos, travessias socioambientais sustentáveis.
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