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RESUMO

A Educação Ambiental (EA), desponta no cenário mundial como uma ação educativa 

resultante as grandes conferências ambientais, estas, respostas à crise ambiental 

instalada, causada pela ação humana, e que tem posto a sua própria existência em 

risco. No Brasil, as Instituições de Ensino Superior (IES), são as principais formadoras 

de educadores ambientais, e nelas também são debatidas e problematizadas as 

novas demandas sociais e ambientais. Neste cenário tem-se os docentes que atuam 

diretamente com uma educação ambiental, sendo eles, frutos de uma formação 

ocorrida justamente nestas IES. A proposta deste trabalho é analisar como os 

discentes egressos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que são os 

principais responsáveis no ambiente escolar de tratar questões ambientais, veem sua 

formação em EA. Para tal, foi utilizada a Teoria das Representações Sociais (TRS), 

um conhecimento socialmente formado, baseado na construção de uma realidade 

pertinente a um grupo específico. A coleta de dados foi realizada com a realização de 

um Grupo Focal, onde um debate em grupo foi realizado, obtendo-se, assim, dados 

verbais, cognitivos, emocionais, ideológicos e representações. Em seguida os dados 

foram tratados a partir da codificação da Teoria Fundamentada, em que a coleta e 

análise dos dados é simultânea. Para a análise, utilizou-se a unidade tema, com os 

pressupostos da Análise de Conteúdo. Como produto desta, tem-se, três categorias 

principais, que tratam dos atributos da EA, da qualidade da formação, e da estrutura 

da formação, onde destacou-se o discurso leigo e midiático da EA, os conceitos, 

procedimentos e atitudes dos docentes do curso e a insuficiência de disciplinas e 

programas de pesquisa e extensão que tratem da EA, e da interdisciplinaridade na 

formação ambiental. Os resultados apontam para o Projeto Político Curricular (PPC)

mais recente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), que, baseado nas representações dos discentes, necessita de adequações 

que venham a contemplar as novas demandas de uma formação docente ambiental, 

interdisciplinar, que forma um docente para uma sociedade mais sustentável.

Palavras-chave: Educação ambiental. Representações sociais. Formação docente. 

Formação ambiental.



ABSTRACT

Environmental Education (EA), emerges on the world stage as an educational activity 

resulting from major environmental conferences, these, response to environmental 

crisis installed, caused by human action, and that has put his own existence at risk. In 

Brazil, the Higher Education Institutions (HEI), are the leading builders of 

environmental educators, and in them are also discussed and problematized the new 

social and environmental demands. In this scenario have the teachers who work 

directly with environmental education, namely, fruit of a formation occurred precisely 

in these HEIs. The purpose of this paper is to analyze how the students egresses of 

degree in Biological Sciences, who are the key players in the school environment to 

address environmental issues, see themselves in their training in EA. For this, we used 

the Theory of Social Representations (TSR), knowledge socially formed, based on 

building a reality relevant to a particular group. Data collection was performed by 

conducting a focus group, where a group discussion was conducted, obtaining thus 

verbal data, cognitive, emotional, and ideological representations. Then the data were 

treated from the codification of Grounded Theory, in which the collection and analysis 

of data is simultaneous. For this analysis, the unit theme, with the assumptions of the 

Content Analysis. As a product of this, it has three main categories, which deal with 

the attributes of the EA, the quality of training, and training structure, where the 

highlight was both the layman and media discourse on the EA, the concepts, 

procedures and attitudes of faculty members and the insufficiency of disciplines, 

research and extension programs that deal with EA, and interdisciplinarity in 

environmental training. The results point to the latest Political Curricular Project (PCP)

from the Biological Sciences Course of Federal University of Paraíba (UFPB), which, 

based on the representations of students, requires adjustments that may behold the 

new demands of an environmental teaching formation, interdisciplinary education, 

aiming the formation of a teacher to a more sustainable society.

Keywords: Environmental education. Social representations. Teacher training. 

Environmental training.
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, passamos a apreciar a Educação Ambiental (EA), como 

um campo de ações educativas, que buscam discutir a problemática ambiental 

instalada, decorrente das ações do ser humano, em sua relação (destrutiva e 

insustentável) com a natureza. Trata-se de um conjunto de ações pedagógicas que 

buscam a formação de sujeitos com valores sociais, conhecimento e competências 

em prol das questões ambientais.

Crise ambiental esta, que segundo Leff (2006) é uma crise causada pela 

“própria desarticulação do mundo ao qual conduz a coisificação do ser e a 

superexploração da natureza (p. 15)”, e que tem posto a própria existência humana 

em risco.

Concordamos com Grün (1996) ao afirmar que a EA já nasce como necessária 

e é praticamente inquestionável esta posição, onde essa inquestionabilidade está

justificada pela ausência do ambiental na educação, e que devido ao desligamento da 

própria educação com a relação ser humano/natureza, tornando, uma educação não-

ambiental.

Para tal, as universidades têm se pautado como a principal formadora de 

educadores ambientais. É nela que as novas demandas da sociedade são 

problematizadas e debatidas, e dentre elas podemos destacar a crise ambiental. 

Segundo Morales, (2009a), há uma nova exigência para a universidade, na busca de

construir uma racionalidade objetivando a transformação paradigmática do meio

científico tradicional em promoção de novos conhecimentos e integração de diferentes 

saberes, com a participação da sociedade.

Tal pensamento é também compartilhado por Krasilchick (1987), mas acrescido 

da preocupação com a hegemonia, no quadro brasileiro, das universidades como 

únicas formadoras em nível superior.

Desta forma, este trabalho surge da confluência destas ideias, onde: a) vivemos 

uma crise ambiental causada pela crise do conhecimento humano (LEFF, 2006); b)

há uma necessidade inquestionável de uma EA (ONU, 1972; GRÜN, 1996); c) as 

universidades são as principais formadoras de educadores ambientais. Surge, então, 

a necessidade de compreender como tem se ordenado esta formação do profissional

educador ambiental. Esta premissa torna-se ainda mais veemente pelo fato de, na 
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hipótese de fracasso nesta formação, não haver outra via para a preparação deste 

profissional.

Buscamos, assim, compreender as relações existentes entre os estudantes 

(futuros docentes) e sua própria formação. Para Rangel (1997), a teoria de 

representações sociais (TRS), exerce uma função de mediadora, no que a autora 

chama de “antinomia”, neste caso, formando-formação.

Reconhecemos que as representações sociais são um sistema que regem 

nossa relação com o mundo, que organizam e orientam o comportamento e 

comunicação social, da mesma forma que estão envolvidas em processos tão 

diversos, como a difusão e assimilação do conhecimento, o desenvolvimento 

individual e coletivo, a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos 

grupos e as transformações sociais (JODELET, 1989a).

As representações sociais tratam de fenómenos observáveis diretamente ou 

reconstruídos por trabalhos científicos, e permitem a construção de uma realidade 

compartilhada por determinado grupo social (JODELET, 1989a). De forma mais 

abrangente, Jodelet (1989b) define as representações sociais como “[...] o produto e

o processo de uma atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e 

como elaboração psicológica e social dessa realidade” (p. 37)1.

Para Mazzotti (2002), citando Moscovici (1978), o sujeito e o objeto não são 

distintos, mas formam um “conjunto indissociável” (p. 17), pois um objeto não existe 

isoladamente, mas sim em sua relação a um sujeito, e essa relação sujeito-objeto (que 

nos remete a “antinomia” de Rangel, citada anteriormente), que determina quem é o 

próprio objeto.

Assim, “ao formar sua representação de um objeto, o sujeito, de certa forma, o 

constitui, o reconstrói em seu sistema cognitivo, de modo a adequá-lo ao seu sistema 

de valores” (MAZZOTTI, 2002), e a este passo, é regido social, cultural e 

historicamente.

Neste contexto, os valores relacionados a EA, mostram-se como elementos 

essenciais para a prática educativa, onde os educadores, segundo (BREUCKMANN, 

2006), estimulam a cooperação, solidariedade, respeito, responsabilidade, 

participação e coletividade, propiciando ferramentas para o desenvolvimento de 

alunos críticos, capazes de basear suas escolhas, e de compreender e superar 

                                                            
1 Texto no idioma original: le produit et le processus d'une activité d'appropriation de la réalité extérieure 
à la pensée et d'élaboration psychologique et sociale de cette réalité.
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limitações da uma ação educativa. Assim, Neste sentido, é mister a participação dos 

educadores e a comunidade para a formação de valores, atitudes e hábitos que

possibilitem os alunos na responsabilidade da tomada de decisões (MEMBIELA, 

2002).

Isto posto, observamos que “as representações sociais são comportamentos 

em miniatura” (LEONTIEV, 2004, p. 54), e, segundo Franco (2004), atribui-se uma 

virtude preditiva, já que, a partir daí, pode-se deduzir suas orientações para a ação, 

levando as representações sociais “como importantes indicadores que se refletem na 

prática cotidiana, tanto de professores quanto de alunos” (p. 171).

Podemos inferir, também, que a prática pedagógica docente está ligada

diretamente com suas representações sociais. As suas atitudes são orientadas pelo 

que está representado em seus significados, já elaborados, e desta forma irão guiar 

seu comportamento, e irão materializar-se na sala de aula em todas as suas 

expressões na sua prática.

Portanto, ao se estudar as representações sociais, especificamente da 

formação do educador ambiental, podemos conhecer diversos aspectos desta própria 

formação, além de compreender as concepções que este profissional tem, e pode 

transportar para a sala de aula.

Neste aspecto, torna-se possível inferir se a proposta deste curso de formação 

tem-se efetivado. Não buscamos medir a qualidade deste profissional nem seu nível

de conhecimento, já que a quantificação de resultados foge da proposta de 

compreender estas representações, propriamente ditas.

Assim, o conhecimento dessas representações, mesmo que em nível local, nos 

trará um arcabouço de informações relevantes, já que a própria EA deve ser efetiva 

quanto a sua implementação e seus objetivos.

Para isto, esta dissertação divide-se em três partes: “Das conferências à sala 

de aula”, “Percurso metodológico” e “Conectando sujeitos e objeto”. No primeiro, 

trazemos as bases teóricas do trabalho, incluindo um levantamento crítico do contexto 

histórico da EA, sua incorporação como prática, assim como os pressupostos das 

representações sociais e a articulação entre a formação ambiental de professores e a 

responsabilidade das universidades como centros de formação.

A segunda parte encontramos todo o percurso metodológico da pesquisa, 

desde o debate sobre a coleta de dados utilizando os grupos focais, o tratamento com 
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a teoria fundamentada, e a análise baseada no tema com a Análise de Conteúdo de 

Bardin.

A terceira parte, é constituída pela análise da transcrição do áudio do grupo 

focal. Esta análise pauta-se nos objetivos deste trabalho, onde temos como objetivo 

geral a análise das representações sociais acerca da formação em EA dos estudantes 

de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

e os específicos: a. identificar as representações que os discentes do curso têm sobre 

sua formação em EA, b. analisar estas representações, c. reconhecer informações 

relevantes para possíveis melhorias e/ou soluções. Estes objetivos estão dispostos 

para o cumprimento do geral, que consiste em analisar as representações sociais 

acerca da formação em EA dos estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UFPB.

Nas considerações finais, apresentamos as conclusões provenientes da 

análise dos dados e descrevemos as representações que emergiram do grupo. 

Apesar do caráter provisório das conclusões, delineamos observações sobre estas 

representações, e lançamos pontos para a reflexão de práticas para a formação de 

educadores ambientais.
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2 DAS CONFERÊNCIAS À SALA DE AULA

A sociedade humana vivenciou durante os últimos séculos um avassalador 

crescimento no âmbito tecnológico e científico. Esse conjunto de mudanças, advindos 

com a revolução industrial iniciada no século XVIII na Grã-Bretanha e posteriormente 

em outras localidades, alterou a forma como a produção humana se dava: a 

manufatura deu espaço, em grande parte, à maquinofatura, alterando definitivamente 

o processo produtivo econômica e socialmente.

Paralelo a esta mudança do modo de produção, mencionamos também o 

aumento da utilização dos recursos naturais renováveis e não renováveis. A 

quantidade de resíduos resultantes desta atividade, consequentemente cresceu. Esta 

nova situação passa a subjugar a capacidade da natureza de se renovar e recuperar-

se. “A percepção ambiental humana mudou. A utilização dos recursos naturais atende 

aos desejos de produção e de consumo sem que, no entanto, haja a preocupação 

com as consequências danosas que isto acarreta” (CORDEIRO; ANGELO, 2011, p. 

243).

Apontamos outros fatores históricos que igualmente tiveram sua contribuição:

o processo de Neocolonialismo; o movimento expansionista das nações então 

industriais; as duas grandes guerras mundiais, que culminaram nas explosões 

nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagazaki no Japão, trazendo um novo 

panorama de ameaças nucleares, que nas palavras de Loureiro et al (2011, p. 116), 

“o mundo deixou de ser o mesmo e passou a conviver com a sombra permanente da 

ameaça de uma nova categoria de guerra, uma guerra literalmente sem vencedores”; 

além do Neoliberalismo, após a chegada da crise do modelo econômico em 1973, 

passaria a sobrepujar o capitalismo, difundindo suas ideias de estabilidade financeira

como meta principal dos governos.

Assim, o ser humano, buscando atender as necessidades de um novo modelo 

de produção, utiliza-se cada vez mais de uma natureza que tem reduzida sua 

capacidade de sustentar-se. Assim, entendemos que esta nova relação põe em

questão a qualidade, e quiçá, a existência da vida humana. Segundo Morales (2009b, 

p. 31) “a relação sociedade e natureza torna-se potencialmente dualista”.

As questões ambientais passaram a ganhar espaço, principalmente com o 

aspecto de crise. Surge, desta forma, a necessidade de discussão sobre as causas, 

consequências e ações que devem ser tomadas em relação a esta crise ambiental.
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Diversos autores trazem soluções de ordem técnica para sanar esta crise, onde as 

dimensões biológicas (e também físicas e químicas) são o foco de seus debates. Mas, 

um grande grupo de autores enfatizam que as questões ambientais devem ser 

entendidas em todas os seus elementos, dentre eles os políticos, sociais, culturais, 

econômicos e éticas.

Sobre isto, Reigota (2011) afirma e define a EA como uma educação política, 

onde prioritariamente deve-se considerar as relações políticas, econômicas, sociais e 

culturais, “visando a superação de mecanismos de controle e de dominação que 

impede a participação livre, consciente e democrática de todos” (p. 13), e 

comprometida com a cidadania, autonomia, ética, justiça social, e a participação dos 

mesmos na busca de soluções para o bem comum, além de questionadora de todas 

as opções políticas atuais. Desta mesma forma, Foladori (2001) enfatiza que as 

questões ambientais devem ser tratadas prioritariamente como sociais e não como 

problemas técnicos, e ao insistirmos nas limitações físicas da natureza como a 

causadora da crise, desviamos o foco do problema principal, que apesar de explicito 

na inadequação da relação ser humano/natureza, é em sua essência “uma crise das 

relações sociais entre seres humanos” (p. 137).

Nesta mesma perspectiva, Gonçalves (2004) defende a ênfase no debate 

ambiental, primariamente, sobre a ótica política, e alerta que as soluções do meio 

científico devem ser vistas com cautela, pois,

[...] ora a ciência e a técnica são condições necessárias mas não 
suficientes para garantir um uso racional dos recursos naturais. Até 
porque o conhecimento científico se desenvolve uma relação sujeito-
objeto, enquanto a prática social se dá numa relação entre sujeitos, 
onde o agir racional está condicionado por outras variáveis, sobretudo 
psíquicas, sociais e culturais. A ciência tem de reconhecer os limites 
de sua competência [...] (GONÇALVES, 2004, p. 57).

Devemos abandonar qualquer ideário reducionista sobre EA, principalmente 

aqueles que buscam estas soluções técnico-científicas, já que há uma rediscussão da 

própria relação humana, com a natureza e entre nós mesmos. Para Loureiro (2004), 

ao se restringir o debate ambiental para este reducionismo, o efeito é de uma 

dissolução dos problemas existentes para um problema humano genérico.

Portanto, esta crise ambiental, e porque não chamar de ecológica, é fruto de 

uma ameaça que o nosso estilo de vida e modelo econômico velam sobre a natureza, 
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de forma extremamente predativa, e que segundo Leff (2002, p. 191) “apresenta-se 

como um limite no real, que ressignifica e reorienta o curso da história: limite do 

crescimento econômico e populacional; limite da pobreza e da desigualdade social”.

É justamente neste cenário que a EA surge, como uma alternativa para se 

repensar esta nova relação entre sociedade e meio ambiente, onde torna-se 

necessário uma abordagem que atenda necessidades de cunho social e político, em 

resposta a crise ecológica implantada. E nasce, justamente com o desafio de tratar 

duas grandes questões: a ambiental e a educacional.

2.1 Ambiente e vida em foco nas conferências

Nas décadas de 1960 e 1970, há uma emergência de inúmeros movimentos 

culturais e sociais advindos de uma explosão desenvolvimentista ocorrida com o 

período conhecido como o pós-guerra. Nestas décadas temos a chamada “virada 

cultural” que segundo Santi e Santi (2008, p. 2),

[...] foi responsável por uma revisão e até mesmo por uma renovação 
teórica, a partir da evolução da definição antropológica da cultura, 
como a caracterização de um determinado modo de vida comum a um 
grupo ou a uma época.

Apesar da carência na época, de discussão de questões ambientais, é possível 

encontrar algum progresso no que concerne o avanço das ciências que se 

preocupavam com o conhecimento sobre o meio ambiente (MEDINA, 1997). De modo 

que, as necessidades individuais, comunitárias e de subsistência humana 

começavam, então, a ser discutida.

Assim, mesmo com o tímido movimento ecológico surgindo, no ano de 1962, é 

publicado o livro Primavera Silenciosa2, que ficou conhecido como a primeira obra a 

tratar de questões ambientais e por iniciar o movimento ambientalista. A autora, 

Rachel Carson, relata uma série de desequilíbrios ambientais causada pelo DDT3, 

amplamente utilizado como inseticida nas lavouras após o final da II Guerra Mundial.

Sobre o mesmo, a autora relata que

                                                            
2 Bibliografia original: CARSON, R. Silent Spring. Boston: Houghton Mifflin, 1962.
3 Dicloro-Difenil-Tricloroetano.
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[...] a alquila ou os fosfatos orgânicos, possuem substâncias químicas 
das mais venenosas do mundo, bastando para o envenenamento 
agudo, que as pessoas simplesmente aspirem as nuvens de fumaça 
destes inseticidas pulverizados via avião (CARSON, 2010, p. 37)

O título faz referência ao desaparecimento dos pássaros, que cantavam ao

chegar da migração com o início da primavera nos Estados Unidos. Este fato 

repercutiu de tal maneira que chamou a atenção para outros males causados pela 

utilização indiscriminada dos inseticidas, como problemas neurológicos e cânceres

causados por agentes externos (FONTES, 2011).

Podemos então, a partir desse começo, comentar os principais eventos 

internacionais que difundiram a EA, assim como sua “legitimação” (REIGOTA, 2011, 

p. 22).

No ano de 1968, é criado o Clube de Roma, constituído por pessoas ilustres, e 

cientistas, dos países desenvolvidos e industrializados, que publicam um relatório 

intitulado Os Limites do Crescimento4, lançando quatro pontos, onde a solução levaria 

a sustentabilidade: controle do crescimento populacional, controle do crescimento 

industrial, insuficiência da produção de alimentos, e esgotamento de recursos naturais

(MEADOWS et al, 1972).

Fica claro, segundo Reigota (2011), que nessa obra há uma profunda indicação 

da necessidade de buscar formas de manter os recursos naturais e a mudança de 

padrões de consumo e natalidade, sendo este ideário alvo de muitas críticas dos 

países latino-americanos, pois em suas entrelinhas indicavam que a manutenção do 

padrão de consumo dos países desenvolvidos dependia do controle de crescimento 

populacional dos países pobres.

Admitida a crise ambiental, a finitude dos recursos naturais e a fragilidade da 

Terra, é realizada a primeira grande iniciativa para a defesa do meio ambiente: a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, conhecida como a 

Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia em 1972.

Assinalamos que esta conferência foi um marco na luta pelo meio ambiente, e 

como resultado a EA passou a ter uma relevância e vigência internacionais, e também 

se configurando como um ponto centralizador de discussões. Ficou estabelecida uma 

                                                            
4 Bibliografia original: MEADOWS, D. H.; MEADOWS, D. L.; RANDERS, J.; BEHRENS III, W. W. Limits 
to Growth. Nova Iorque: New American Library, 1972.
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série de princípios norteadores para a criação do Programa Internacional de EA 

(PIEA) (MEDINA, 1997).

Um dos principais temas abordados nessa conferência foi a poluição, em 

especial de países no chamado “milagre econômico”, como o Brasil e a Índia, que 

ajuizavam a poluição como preço pago pelo desenvolvimento, resultado de uma 

política de incentivo para a instalação de multinacionais que já apresentavam 

dificuldades de operação em seus países de origem, devido às questões ambientais 

envolvidas (REIGOTA, 2011). Apesar do deslocamento histórico, este quadro ainda é 

uma máxima contemporaneamente, com estas multinacionais funcionando a todo 

vapor no Brasil, Índia e principalmente China, que sofre em seus grandes centros 

urbanos com a poluição atmosférica causada por “sua” industrialização multinacional.

Como resultado dessa conferência, temos a Declaração de Estocolmo, que em 

seu Princípio 19, profere o que vem a ser um plano de intervenção para a EA, onde é

[...] indispensável um esforço para a educação em questões 
ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que 
preste a devida atenção ao setor da população menos privilegiado, 
para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e 
de uma conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades 
inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e 
melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão humana 
(ONU, 1972, p. 6).

Concordamos com González-Gaudiano (1999) ao afirmar que a declaração 

responde às questões educacionais próprias daquele momento, dando uma postura 

socialmente transcendente, visto que há uma separação entre a necessidade de atuar 

sobre outras áreas, onde bastava apenas educar a população para que ocorresse 

mudanças significativas do que estava posto nos sistemas dominantes.

Nesse ano, a Organização das Nações Unidas (ONU), criou o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), objetivando a promoção de ações 

de proteção ambiental em caráter internacional, trabalhando em conjunto com outros 

órgãos membros da ONU.

Dessa forma, fica acordado em 1975, na aplicação da Recomendação 96, que 

declara a criação de um PIEA, e este programa buscou iniciativas em todos os âmbitos 

e níveis educativos com a intenção de melhorar os dispositivos curriculares e 

institucionais postos ao serviço da formação ambiental (CARIDE; MEIRA, 2001).
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Ainda na década de 70, realizou-se a Colóquio sobre Educação Relativa ao 

Ambiente, em Belgrado. Neste evento foi confeccionada a Carta de Belgrado, e este 

foi considerado um dos documentos mais influentes da década.

Este documento deixa transparecer um grande avanço desde Estocolmo 

(1972), pois traz diretamente diretrizes voltadas para a EA. Podemos destacar suas

metas, sendo a melhoria de “todas as relações ecológicas, incluindo a relação da 

humanidade com a natureza e das pessoas entre si” (UNESCO, 1975, p. 2), como a 

ambiental; e para a EA, a de formar

[...] uma população mundial consciente e preocupada com o meio 
ambiente e com os problemas associados, e que tenha conhecimento, 
aptidão, atitude, motivação e compromisso para trabalhar individual e
coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e 
para prevenir novos (UNESCO, 1975, p. 2).

Outro ponto de destaque que encontramos são os objetivos que são atribuídos 

a EA:

Tomada de consciência. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a 
adquirir maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral 
e dos problemas.
Conhecimentos. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir 
uma compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos 
problemas associados e da presença e função da humanidade neles, 
o que necessita uma responsabilidade crítica.
Atitudes. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores 
sociais e um profundo interesse pelo meio ambiente que os impulsione 
a participar ativamente na sua proteção e melhoria.
Aptidões. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir as 
aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais.
Capacidade de avaliação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a 
avaliar as medidas e os programas de educação ambiental em função 
dos fatores ecológicos, políticos, sociais, estéticos e educativos.
Participação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a desenvolver 
seu sentido de responsabilidade e a tomar consciência da urgente 
necessidade de prestar atenção aos problemas ambientais, para 
assegurar que sejam adotadas medidas adequadas (UNESCO, 1975, 
p. 2).
.

Estas propostas trazem uma nova perspectiva no que concerne a relação 

professor/aluno e escola/sociedade, além de repensar a estrutura de ensino buscando 

alcançar os objetivos supracitados.
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Mesmo sendo um dos documentos mais importantes em relação a EA, a Carta 

de Belgrado foi alvo de inúmeras críticas, principalmente por considerarem-na sem

propostas concretas.

No ano de 1977, realizou-se em Tbilisi, Geórgia, ex-URSS, a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, considerado o evento mais 

importante do PIEA. Foi concebida em uma parceria entre a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o PNUMA, onde foram 

resolvidas estratégias para a EA no mundo.

Vislumbrando avanços significativos no campo da EA com esta conferência, 

principalmente no que concerne os avanços no campo educativo, com a articulação 

entre as dimensões ambiental e educativa, Loureiro (2004) aponta algumas 

contradições em suas recomendações, e segundo ele

[...] os questionamentos feitos à educação tradicional se baseiam
numa defesa da pedagogia tecnicista [...]. Defende uma “Nova Ordem 
Mundial”, mas não há referências a como esta seria diferenciada do 
modo como veio se consolidar [...]. Coloca que a economia de 
mercado possui limites e impõe limites à sustentabilidade, mas não 
indica alternativas consistentes, a não ser o vago discurso da 
solidariedade entre países e da cooperação tecnológica em busca da 
eqüidade social [...]sugere-se que os problemas nos países do 
“terceiro mundo” decorrem de formas insuficientes de 
desenvolvimento, não relacionando as desigualdades entre os países 
a processos históricos de dominação e subordinação (LOUREIRO, 
2004, p. 74)

Já autoras como Diesel (1994) tratam os resultados da conferência como mais 

articulados, onde observa uma transição de uma ideia de EA mais individual e de 

modificação de valores, para uma mais preocupada com a transformação como 

projeto coletivo.

Assim, como produto desta conferência, foi produzida a Declaração sobre 

Educação Ambiental, a qual, segundo Dias (1999), indica as finalidades, objetivos, 

princípios e estratégias para a EA, priorizando a formação, produção de materiais 

didáticos, pesquisa e divulgação como estratégias para a efetivação da EA.

Ainda à guisa das discussões ambientais, entre os dias 3 e 14 de junho de 

1992, reuniram-se na cidade do Rio de Janeiro representantes de 172 países, para a 

realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Os princípios tratados na 
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conferência de desenvolvimento sustentável, consagrados até hoje, são referências 

no cenário internacional, dentre eles a responsabilidade de todos os países, e 

comprometimento, com a proteção do meio ambiente. Foi a primeira conferência de 

caráter internacional a ter como sede um país latino americano, subdesenvolvido e de 

terceiro mundo (MEYER, 1994)

Alguns preceitos do tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e de responsabilidade Global, assinado na Rio-92, trouxeram elementos 

para a reflexão sobre a participação do coletivo na gestão de questões ambientais, a 

exemplo dos que tratam a EA como capacitante de pessoas para resolverem conflitos 

de forma justa e para a promoção de debates entre sociedade e instituições, para a 

criação de novos estilos de vida, que levem em consideração as necessidades 

básicas de todos (KRASILCHICK; CARVALHO, L. M.; SILVA, 2010).

Com a Rio-92, de acordo com Reigota (1998) e Carvalho, I. C. M. (1995),

ocorreu a popularização da EA e da ecologia, desde o início de sua preparação, no 

ano de 1989. A sociedade civil realizou oito encontros de âmbito nacional para a 

preparação da agenda temática desta conferência, e,

[...] houve uma interiorização da discussão ecológica, um espectro 
amplo dos movimentos populares, que puderam ver muitas de suas 
lutas como lutas também ambientais. Essa ecologização dos 
movimentos sociais representou igualmente uma maior politização dos 
movimentos ecológicos, que puderam mais facilmente associar suas 
lutas específicas ao questionamento dos recursos naturais e a
degradação das condições de vidas das populações que dependem 

destes recursos para sua sobrevivência. (CARVALHO, I. C. M., 1995, 

p. 61).

Ainda segunda a autora, esta conferência permitiu um acordo entre os 

educadores ambientais e outros setores da sociedade civil além do ambiental, 

permitindo o aumento do debate das questões ambientais por diferentes grupos 

sociais, e diminuindo questões ideológicas que poderiam deturpar a identidade 

ambiental do evento (CARVALHO, I. C. M., 2001).

Na Rio 92, um documento com 27 princípios, a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento5, foi homologado, e propõe uma parceria mundial para 

a preservação ambiental. Assim, “a Rio-92 representou, desse modo, ponto de 

                                                            
5 Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>.
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inflexão na discussão internacional do desenvolvimento sustentável” (ONU, 2012, p. 

4).

Nos anos seguintes, as Nações Unidas realizaram dois eventos do mesmo 

porte: a Rio+10 e a Rio+20. 

Exatamente 10 anos depois da Rio 92, a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, Rio+10, foi realizada em Johanesburgo, África do Sul 

que “reafirmou metas relativas à erradicação da pobreza, à promoção da saúde, à

expansão dos serviços de água e saneamento, à defesa da biodiversidade e à 

destinação de resíduos tóxicos e não-tóxicos” (ONU, 2012, p. 5).

Segundo Reigota (2011), esta reunião foi considerada um fracasso por alguns 

grupos e possibilidade de debates e colaborações por outros. Este fato se deu pela 

época de sua realização, imediata ao 11 de setembro, período marcado por fortes 

tensões internacionais. Foram expostas pelos africanos o flagelo da situação em que 

vivem, como “as inúmeras guerras civil, o imenso número de pessoas contaminadas 

com o HIV, a poluição da água e do ar, o analfabetismo e a pobreza extrema de grande 

parte da população” (p. 26).

Finalmente em 2012, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, conhecida pelo marco de 20 anos da Rio 92. 

Seu principal objetivo foi de renovar os compromissos políticos ligados ao 

desenvolvimento sustentável e avaliação geral dos progressos e falhas na adoção dos 

temas das principais cúpulas e o debate de novas temáticas.

Vislumbramos, com estes eventos de caráter internacional, o percurso da EA, 

do seu surgimento a construção de suas propostas, que no decorrer das décadas (de 

1950 até 1990) estruturou-se de um movimento que priorizava a conservação do meio 

ambiente, em seguida, uma educação que pautava-se em ampliar além das questões 

ecológicas, para uma EA que passa a ser social, política e cultural, e também 

postulada economicamente, que orientou-se para a sustentabilidade.

2.2 Educação ambiental – origem, conceito e incorporação

Entendemos que não há unanimidade quanto à construção de um único

conceito sobre Educação Ambiental. Trata-se de um campo extenso e complexo, 

marcado pela sua multiplicidade de pontos de vistas e opções teóricas e 

metodológicas. Para Sorrentino (2005, p. 7) a
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[...] educação ambiental como campo teórico em construção [...] é 
apropriada de formas diferenciadas pelos grupos e pessoas que 
atuam na área e pela população em geral. [...] outros propõem 
especificar o “ambiental” com expressões do tipo: social, 
conservacionista, participativa, emancipatória, para gestão, para o 
desenvolvimento sustentável, para a construção de sociedades 
sustentáveis, dentre outras, que vão sendo enunciadas para 
caracterizar suas propostas e práticas.

Com o surgimento do movimento ambientalista, a partir da década de 1960, 

que vem ganhando espaço: diversas manifestações vêm exigindo mudanças em 

condições sociais, humanas, ambientais e éticas (MORALES, 2009b), questionando 

não somente o papel do ser humano na natureza, mas também as práticas industriais.

Segundo Castells (1999, p. 94), o ambientalismo está “entre os movimentos 

sociais surgidos para o enfrentamento da globalização [...] como o de maior destaque

e o mais influente da atualidade”. Como afirma o autor, de

[...] forma própria, e pela dissonância criativa de suas múltiplas vozes, 
o ambientalismo também lança seu desafio à desordem ecológica 
global, ou seja, o risco de suicídio ecológico, provocado pelo 
desenvolvimento global desenfreado e pelo desencadeamento de 
forças tecnológicas sem precedentes sem que sua sustentabilidade 
social e ambiental tenha sido avaliada (CASTELLS, 1999, p. 94).

Baseados nisso entendemos que o movimento ambientalista, em todas as suas 

formas, discursos e práticas, objetivam corrigir a destrutiva relação ser 

humano/natureza, e apesar de sua diversificação, visam influenciar os aspectos 

sociais, políticos e econômicos desta relação. Assim, o ambientalismo representa 

“todas as formas de comportamento coletivo que, tanto em seus discursos como em 

sua prática visam corrigir formas destrutivas do relacionamento entre o homem [ser 

humano] e o ambiente natural” (CASTELLS, 1999, p. 143). 

Apesar de este movimento possuir diversas vertentes e uma pluralidade de 

formas quanto ao modo de compreensão e atuação na relação sociedade-natureza, 

como afirma Moalles (2009), ele passa a integrar diversos sujeitos, por meio de críticas 

obstinadas ao modo de produção e aos conceitos de desenvolvimento acelerados.

Contrapondo à descontrolada utilização irracional da natureza, novos sujeitos sociais 

surgem buscando repensar essas práticas e lutando em prol da qualidade de (e da 
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própria continuidade da) vida humana na Terra. E, compartilhando discursos, posturas 

e tendências com o ambientalismo, a EA, além de uma ação educativa, nas palavras 

de Moralles (2009, p. 39), “denuncia a crise ambiental, que é uma crise de 

conhecimento, política e, nesse sentido, também educativa”.

Dentro deste contexto histórico e político, salientamos o “acontecimento 

ambiental”, no caso, a emergência de um campo contraditório e diversificado de 

discursos e valores que constituem um amplo ideário ambiental (CARVALHO, I. C. M., 

1997). Incluímos os movimentos sociais, políticas públicas ambientais, partidos 

verdes, estilos de vida alternativos, entre outros.

É importante ressaltar que, embora a EA tenha surgido da junção dos campos

ambientais e educacionais, sua origem emergiu das teorias ambientais, e desta forma 

liga-se mais intensamente “aos movimentos ecológicos e ao debate ambientalista do 

que propriamente ao campo educacional e à teoria da educação” (CARVALHO, I. C. 

M., 2001, p. 46). Assim, grande parte dos preceitos e valores da EA foram herdados 

da cultura de tradições de movimentos ambientais, passando a ser apreciados como 

ações educativas após a Conferência de Estocolmo (1972), ganhando expressão 

relevante no cenário internacional.

Entendemos que neste processo de articulação entre os campos ambientais e 

educacionais há uma

[...] necessidade de se adicionar o predicado ambiental à educação. A 
educação ambiental surge hoje como uma necessidade quase 

inquestionável pelo simples fato de que não existe ambiente na 
educação moderna. Tudo se passa como se fôssemos educadores e 
educássemos fora do ambiente. [...] a educação, então, deveria 
responder a esse quadro de perplexidade educando os cidadãos para 
o meio ambiente. Assim, firmou-se hoje uma forte convicção no meio 
acadêmico-científico e político de que precisamos de uma educação 
ambiental (GRÜN, 1996, p. 20-21, grifo do autor).

Pois, conforme Sato (2001, p. 4), a

[...] Educação ambiental é um substantivo composto, indissociável em 
sua essência ontoepistemológica, com dimensões não somente 
naturais, mas igualmente culturais. Valorizar a identidade da educação 
ambiental é, portanto, reconhecer que as duas dimensões são 
intrinsecamente conectadas e interdependentes, tornando os campos 
epistêmicos fortalecidos pelas lutas ambientalistas e movimentos 
sociais.
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Nesta ligação entre os campos cabe um questionamento no que tange a 

especificidade da junção entre eles: pois a partir do momento que questões 

ambientais se incorporam à educação, “aceitamos que a educação não tem sido 

ambiental” (BRUGGER, 1994, p. 34).

Passamos a ter uma maior ênfase da EA a partir da Conferência de Estocolmo, 

onde a EA começa a pautar-se como campo de ações pedagógicas, e alguns anos 

depois, na Conferência de Tbilisi (considerada hoje como uma das mais significativas 

do então PIEA) temos a institucionalização da EA no âmbito internacional. Isto implica 

em considerar que o

[...] papel da educação em face de problemas e oportunidades 
ambientais é, portanto, crucial. A educação ambiental deve ser 
integrada em todo o sistema de educação formal em todos os níveis 
para fornecer o conhecimento necessário, compreensão, valores e 
habilidades necessárias para o público em geral e muitos grupos 
ocupacionais, pela sua participação na elaboração de soluções para 
as questões ambientais. Educação não-formal também tem um papel 
extremamente importante para desempenhar. A plena utilização dos 
meios de comunicação para fins educacionais verdadeiramente 
também ajudam a criar uma consciência generalizada e compreensão 
(tradução do autor)6 (UNESCO, 1978, p. 12).

Vale destacar que nos documentos oficiais da Conferência de Tbilisi, como 

resultado dos esforços de várias delegações participantes, evidencia-se a 

necessidade da incorporação da EA diretamente nos seus currículos escolares. 

Tomamos um trecho do estatuto:

A educação ambiental é uma parte integrante do processo de 
educação. Ela deve estar centrada em problemas práticos e ser de 
caráter interdisciplinar. Deve visar a construção de um senso de 
valores, contribuir para o bem-estar público e preocupar-se com a 
sobrevivência da espécie humana. Sua força deve residir 
principalmente na iniciativa dos alunos e o seu envolvimento na ação 

                                                            
6 Texto no idioma original: The role of education in the face of environmental problems and opportunities 
is therefore a crucial one. Environmental education should be integrated into the whole system of formal 
education at all levels to provide the necessary knowledge, understanding, values and skills needed by
the general public and many occupational groups, for their participation in devising solutions to
environmental questions. Non-formal education also has an extremely important role to play. The full 
utilization of mass media for truly educational purposes would also help create widespread awareness 
and understanding.



28

e deve ser guiado por ambos os assuntos imediatos e preocupações 
futuras (tradução do autor)7 (UNESCO, 1978, p. 19).

Localizando dentro de um cenário brasileiro, destacamos a criação, no Poder 

executivo, da Secretaria Especial do meio Ambiente (SEMA)8, estabelecendo “o 

esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o uso adequado dos recursos 

naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente” (BRASIL, 2005, p. 22), 

além de incluir, nos currículos antigos, a questão ambiental.

Temos, também, em 1999, a criação do Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA), desenvolvendo as seguintes atividades:

• Implantação do Sistema Brasileiro de Informações sobre Educação 
Ambiental (SIBEA), objetivando atuar como um sistema integrador das 
informações de educação ambiental no país.
• Implantação de Pólos de Educação Ambiental e Difusão de Práticas 
Sustentáveis nos Estados, objetivando irradiar as ações de educação 
ambiental.
• Fomento à formação de Comissões Interinstitucionais de Educação 
Ambiental nos estados e auxílio na elaboração de programas 
estaduais de educação ambiental.
• Implantação de curso de Educação Ambiental a Distância, 
objetivando capacitar gestores, professores e técnicos de meio 
ambiente de todos os municípios do país.
• Implantação do projeto Protetores da Vida, objetivando sensibilizar e 
mobilizar jovens para as questões ambientais (BRASIL, 2005, p. 27).

Num continuum de ações é aprovada a Lei n° 9.795, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Em seu primeiro artigo traz que a EA é o 

conjunto de processo que

[...] por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

                                                            
7 Texto no idioma original: Environmental education is an integral part of the education process. It should 
be centred on practical problems and be of an interdisciplinary character. It should aim at building up a 
sense of values, contribute to public well-being and concern itself with the survival of the human species. 
Its force should reside mainly in the initiative of the learners and their involvement in action and it should 
be guided by both immediate and future subjects of concern
8 A SEMA, como apresentada no texto, foi transformada em Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 
1985. No ano de 1990 foi vinculado à Presidência da República e passou a ser chamado de Secretaria 
do Meio Ambiente. Dois anos depois volta a ser novamente um ministério. Em 1993 passa a ser 
Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em 1995, Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos da Amazônia Legal, e em seguida Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio 
Ambiente. Por fim, em 1999, recebe a denominação atual: Ministério do Meio Ambiente (MMA como 
sua sigla).
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essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999, Art.-1º).

Vemos que a EA não é um ramo, uma área, ou uma prática pedagógica isolada 

e independente por completo, e tentar defini-la, unicamente, se torna uma tarefa que 

consequentemente levaria a EA, propriamente dita, a ser dissonante com todos os

seus contextos. Desta forma, concordamos com Abílio (2011) que a conceituação da 

EA deve levar em conta várias dimensões: ambientais (contextualizada e 

interdisciplinar) locais e globais, buscando uma intervenção da sociedade como um 

todo. Neste ponto, citamos também Dias (2003) na importância dos contextos sociais, 

políticos, econômicos, culturais, ecológicos e éticos.

Portanto, para buscar uma conceituação de EA, devemos levar em conta a 

variedade e especificidade dos contextos e a EA como um processo que visa uma 

formação consciente para a problemática ambiental, capaz de sanar, e impedir 

futuros, estes problemas; que reconheça valores e a relação ser humano/natureza e 

seja capaz de construir estes valores, além de conhecimento habilidades, atitudes e 

competências; que suas práticas sociais e ambientais sejam conduzidas com ética e 

despertem uma consciência crítica; reintegrador do ser humano à natureza; e que 

busque uma transformação cultural, política e crítica do ser humano (ABÍLIO, 2011).

Assim, concordamos com Santos e Ruffino (2003, p. 9), que a EA pode ser 

entendida como um “processo no qual são trabalhados compromissos e 

conhecimentos capazes de levar o indivíduo a repensar sua relação com o meio”.

De modo que, a incorporação da EA não deve ser por apenas uma área de 

conhecimento, pois é um processo de reconhecimento de valores e deve entender a 

apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e seu meio ambiente 

biofísico (SANTOS, 2000).

Neste aspecto, ratificamos o dito por Machado (2007), onde a EA, situada em 

um contexto de crise ambiental, emerge como uma respostas da educação para essa 

crise, e, devido a fatores sociais e culturais da época em que os primeiros movimentos 

se iniciaram, por grupos de diferentes ideologias, a EA é um campo longe de ser 

homogêneo, incluindo nos dias atuais, e suas premissas ainda estão em construção 

e consolidação de suas bases epistemológicas, apesar de legitimada como educação 

para o meio ambiente. As ideias de EA que circula em nossa sociedade ainda é ligada 

a de meio ambiente, onde é moldada socialmente (REIGOTA, 2001), e, nesse sentido,
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[...] toda sociedade, toda cultura cria, inventa, institui uma determinada 
idéia do que seja a natureza. Nesse sentido, o conceito de natureza 
não é natural, sendo na verdade criado e instituído pelos homens. 
Constitui um dos pilares através do qual os homens erguem as suas 
relações sociais, sua produção material e espiritual, enfim, a sua 
cultura (GONÇALVES, 2004, p. 22).

Ainda segundo Reigota (2001, p. 29), a concepção que as pessoas têm sobre

o que é meio ambiente é uma representação social, desta forma,

[...] se meio ambiente está relacionado a um lugar determinado em 
que os elementos naturais e sociais se relacionam, então é preciso 
lançar um olhar sobre os problemas imediatos que envolvem a 
realidade do grupo social inserido nesse meio.

Tratar a EA como um processo, significa que ela está em constante avanço, no 

que concerne o conjunto de intenções para alcançar um objetivo comum, sendo esses 

objetivos, em sua essência, a solução dos problemas ambientais causados pelo 

próprio ser humano.

2.3 Universidades e a formação de biólogos educadores ambientais

Como fruto das principais conferências de cunho ambiental, a EA deve ser 

realizada de maneira formal e não-formal. Trata-se de uma temática emergencial, pois 

a crise instalada não cessa, e recai sobre as instituições, e pessoas que as fazem, a 

responsabilidade de uma educação que efetivamente forme cidadãos críticos e com 

valores para a preservação.

Nesse aspecto, como a educação formal é aquela que ocorre dentro de um 

ambiente escolar ou outro tipo de estabelecimento de ensino, e o conhecimento é 

metodicamente organizado, planejado e didaticamente trabalhado, temos nela uma 

maneira de trabalhar a EA intencional e institucionalmente. Além disso, podemos 

contar com instrumentos legais, a priorie, no Brasil, que garanta o seu acesso.

Dentro deste contexto, de uma EA formal, temos o professor como um agente 

de importância ímpar nesse processo. Schwille (1982, p. 12), afirma que o
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[...] professor é quem, em última instância, decide os aspectos a serem 
desenvolvidos na classe, especificando quanto tempo dedicará a uma 
determinada matéria, que tópicos vai ensinar, a quem os ensina, 
quando e quanto tempo conceder-lhes-á e com que qualidade serão 
aprendidos.

Percebemos que, apesar da autonomia docente ser historicamente 

conquistada e reconhecida, não podemos esquecer que, segundo Schwille (1979), 

mesmo sendo ele que julga e toma decisões sobre os conteúdos a serem ministrados, 

ele nunca estará livre de influências externas, além de refletir, simultaneamente sua 

cultura, ponderações pessoais e atitudes.

A partir do momento que estes julgamentos e valores refletem em seu ensino, 

podemos questionar acerca do tipo de imagem de EA, dentro de um contexto 

acadêmico, que vem sendo construída nos cursos de licenciatura, entre os 

estudantes, futuros professores. Concordamos com Souza Santos (1997) e Morales 

(2009b) ao falarem que a universidade vive uma crise paradigmática, que também 

inclui a ambiental, onde o próprio conhecimento entra em crise e não consegue 

compreender os fenômenos socioambientais, gerando conflitos entre os sistemas de 

pensamentos e desafios sociais.

Sabemos que as Instituições de Ensino Superior (IES), desempenham um 

papel de ordem fundamental no que concerne a formação de docentes da educação 

básica, seja infantil, fundamental ou média. Apesar das orientações para a 

incorporação da EA na educação superior, Silva (2002) aponta que são poucos os 

estudos que demonstram como estas questões estão sendo tratadas nas mídias 

acadêmicas.

Tomamos Sorrentino (1997) para apontar que as várias experiências sobre a 

formação pessoal capacitado (pessoas, cidadãos e profissionais) para atender as 

necessidades e expectativas geradas pela sociedade sobre a questão ambiental, 

estão em andamento em universidades brasileiras. Ainda segundo o autor, isto se dá 

pela introdução e adaptação do componente ambiental nas disciplinas, ou de forma 

interdisciplinar em trabalhos de pesquisa e extensão.

Pelo fato de, em nossa sociedade, serem as principais formadoras de 

professores, sobre ela recaem todas as responsabilidades de renovação do ensino,

concordamos com Krasilchick (1987) ao afirmar que as universidades, quanto IES,

têm mantido uma relação paternalista com o sistema de ensino básico.
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Sobre esta responsabilidade, Krasilchik (1987, p. 78) fala que para a

[...] universidade e instituições de pesquisas cabe a investigação e o 
desenvolvimento de um quadro teórico e materiais necessários para 
dar suporte ao trabalho nas escolas e contribuir para sua aplicação. 
quer diretamente, quer formando pessoal para os quadros das 
instituições ligadas ao sistema escolar. A elas cabe também prever as 
necessidades do sistema, antecipando-se e apresentando soluções e 
alternativas para mudanças que venham a ocorrer.

Nesse aspecto, a responsabilidade de formação do docente recai unicamente

sobre as universidades, e segundo Imbernón (2006, p. 61) esta formação inicial é a 

iniciação do professor na aquisição de seu conhecimento profissional básico, e “a 

estrutura da formação inicial deve possibilitar uma análise global das situações

educativas”.

Temos então nesse quadro hegemônico um risco: como está se pautando esta 

formação? Buscamos uma EA que os cidadãos sejam ativos e comprometidos com o 

meio ambiente. Devido à emergência e preciosidade de nossa natureza, não há 

espaço nem tempo para uma formação ineficiente e falha.

2.4 As representações sociais e a formação docente

A EA é representada de formas diferentes entre as pessoas, assim, cada uma 

tem sua maneira de explicar o que é a EA. Cada professor tem sua forma de explicar 

sua formação. Temos então, na Teoria das Representações Sociais (TRS), um 

excelente aporte teórico para conhecer como estes docentes veem sua formação em 

EA.

As Representações Sociais surgem com o trabalho de Serge Moscivici, no ano 

de 1961, com o trabalho intitulado La Psicanalyse: Son image et son public, e mesmo 

sendo bem aceita pela novidade, só veio ter mais utilização e força na década de 

1980.

Ele preocupava-se com a interpretação de conceitos científicos pelo público em 

geral. Essas interpretações são importantes pelo fato que, na sociedade de hoje, o 

alcance da produção científica chega a diversos aspectos da vida social e são 

compreendidos nas práticas e suas representações. Moscovici não buscava verificar 

a integridade dos conceitos e ideias das teorias científicas, e sim buscar conhecer que 
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as representações organizam as condutas e atitudes das pessoas e, nesse sentido, 

são "verdadeiras" para o grupo social que as construiu (MAZZOTI, 1997).

Para Moscovici (1978, p. 41) “as representações sociais são entidades quase 

tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma 

fala, um gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano”, e, ainda segundo o autor, 

“é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre indivíduos” (MOSCOVICI, 1978, p. 26). As 

representações sociais produzem e determinam comportamentos, e constroem a 

realidade, reproduzindo e sinalizando algum objeto socialmente valorizado.

As representações sociais são “uma forma de conhecimento socialmente

elaborada e compartilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 8).

As representações formam as referências que possibilitam a classificação do 

meio, dando sentido à realidade cotidiana. São formadas em grupos sociais e definem, 

para os que a integram, os objetivos e os procedimentos específicos que devem 

cumprir em sua vida.

Segundo Moscovici (2011), as representações são fenômenos relacionados a 

um modo particular de compreender e de se comunicar, e 

[...] toda representação é composta de figuras e de expressões 
socializadas [...] uma representação social é a organização de 
imagens e linguagem, porque ela realça e simboliza atos e situações
[...] Encarada de um modo passivo, ela é apreendida a título de reflexo, 
na consciência individual ou coletiva, de um objeto, de um feixe de

idéias que lhe são exteriores (MOSCOVICI,1978, p. 25).

Dessa forma, as representações reproduzem, só que de forma remodelada, o 

que foi dado do exterior, proveniente de uma infinidade de interações sociais. São 

remanejadas estruturas, e a atividade mental é totalmente liberada, para apreender 

esse externo. Elas exprimem a natureza dos estímulos e a acepção das respostas. As 

representações sociais são “uma modalidade de conhecimento particular que tem por 

função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 26).

Segundo Jodelet (1988), representação social é a forma pela qual nós, sujeitos 

sociais, apreendemos os acontecimentos da vida corrente, os dados do nosso 
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ambiente, as informações que aí circulam, as pessoas do nosso círculo próximo ou 

longínquo.

As representações sociais devem ser visualizadas como uma influência para 

com o indivíduo ou ao grupo e, sob alguns aspectos, peculiares de nossa sociedade. 

Uma pessoa, ou grupo, busca tanto criar imagens quanto construir sentenças, 

subjetivamente a partir de uma realidade objetiva, para ocultar ou revelar suas 

próprias intenções, e estas imagens são uma tentativa de restaurar a estabilidade 

interna, perdida por tensões emocionais ou psíquicas, assim, as representações são 

criadas para selecionar informações advindas do meio, e funcionam como “uma 

espécie de manipulação do pensamento e da estrutura da realidade” (MOSCOVICI, 

2011, p. 54).

Neste aspecto, concordamos com Jodelet (2001) ao afirmar que criamos 

representações objetivando nos adaptar ao mundo que nos rodeia, e pelo fato de que 

compartilhamos esse mundo, essas são sociais, e essas podem ter um caráter 

informativo, cognitivo, ideológico, normativo, como também ligado a crenças, valores, 

atitudes, opiniões e imagens; e, como sistema de interpretação, indicam as 

identidades pessoais e sociais, podendo intervir na transmissão do conhecimento.

As representações sociais necessitam de um objeto para que seja possível sua 

existência, já que representar é um ato onde estabelece-se uma relação entre sujeito 

e objeto, podendo ser imaginário ou real, e concebe-se a partir de um grupo social, a 

partir do vivenciado em seu dia-a-dia.

Para Minayo (2004, p. 176), as

[...] Representações Sociais se manifestam em condutas e chegam a 
ser institucionalizadas, portanto, podem e devem ser analisadas a 
partir da compreensão das estruturas e dos comportamentos sociais. 
Sua medição privilegiada porém é a linguagem do senso comum, 
tomada como forma de conhecimento e de interação social. Mesmo 
sabendo que ela traduz um pensamento fragmentário e se limita a 
certos aspectos da experiência existencial frequentemente 
contraditória, possui graus diversos de claridade e de nitidez em 
relação à realidade. É fruto da vivencia das contradições que 
permeiam o dia-a-dia das classes sociais, seus contrários e com as 
instituições. Com o senso comum os atores sociais se movem, 
constroem sua vida e explicam-na mediante seu estoque de 
conhecimentos. [...] Portanto, devem ser analisadas criticamente, uma 
vez que correspondem às situações reais da vida.
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Concordamos que, nas palavras de Moscovici (2011, p. 54), que a “finalidade 

de todas as representações é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não 

familiaridade”.

Buscamos sempre o familiar em detrimento do não familiar. A conclusão é 

priorizada sobre a ideia ou fato inicial, e as representações criadas são sempre os 

resultados de uma ação de tornar o incomum em real ou comum. Não estamos 

parcialmente cientes de nossas intenções, pois não temos conhecimento completo 

sobre este incomum que passará a ser representado.

Desta forma, Bartlett (1961, p. 178), fala que

[...] sempre que o material mostrado visualmente pretende ser 
representativo de algum objeto comum, mas contém características 
que são incomuns (não familiares) à comunidade a quem o material é 
apresentado, essas características invariavelmente sofrem 
transformação em direção ao que é familiar.

Para que as representações sociais sejam geradas, Moscovici (2011) descreve 

a existência e o funcionamento de dois processos: a ancoragem9 e a objetivação.

O primeiro processo tem como objetivo tentar ancorar ideias que não sejam 

familiares, no caso, ideias estranhas, com a intenção de trazê-las para o universo do 

comum, ou seja, dentro de um contexto já familiar. Esse processo transforma algo 

subversivo em peculiar às nossas categorias e estabelece um paralelo com algo 

particularmente apropriado a nós.

Quando uma ideia ou objeto é confrontado dentro de um arquétipo de alguma 

categoria, essa se incorpora, e a partir do momento que a classificação é aceita, então 

qualquer outra ideia ou objeto, que se enquadre na mesma categoria, se relacionará 

com a anterior. E, mesmo que haja discrepância em nossa avaliação, será sempre 

garantido o mínimo de coerência entre o desconhecido e o conhecido (MOSCOVICI, 

2011).

Assim, para Moscovici (2011, p. 61-62).

[...] ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que 
não são classificadas e que não possuem nome são estranhas, não 

                                                            
9 Na tradução para o português da obra La Psychanalyse – Son image et son public (A representação 
social da Psicanálise, 1978), é utilizado o termo amarração. Optamos pelo uso de ancoragem pelo 
simples motivo de ser utilizada esta tradução em uma obra mais recente.
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existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras. Nós experimentamos 
uma resistência, um distanciamento, quando não somos capazes de 
avaliar algo, de descrevê-lo a nós mesmos ou a outras pessoas. O 
primeiro passo para superar essa resistência, em direção à conciliação 
de um objeto ou pessoa, acontece quando nós somos capazes de 
colocar esse objeto ou pessoa, em uma determinada categoria, de 
rotulá-lo com um nome conhecido.

Portanto, as representações sociais são basicamente um método de 

classificação, categorização e de nomeação, de escolha de paradigmas em nossa 

memória e de estabelecer relações, de tornar familiar o que é estranho e relacionar.

Bem mais atuante que a ancoragem, a objetivação é descobrir a clareza de 

uma ideia ou ser indeterminado em relação a ela, e então, torna o não familiar em 

real. Dessa forma, tornar real algo que não teria o mesmo nível de realidade. É 

representar. Segundo Morscovici (2011), as imagens se tornam elementos da 

realidade, e cada cultura tem seus elementos de tornar suas representações em 

realidade.

Podemos inferir então, que objetivar é converter o que é abstrato em algo 

sólido, trazê-lo para o mundo real. Ao representar, tornamos o não familiar em familiar, 

colocamos em nosso mundo.

Nesse contexto, as representações sociais enfatizam o afetivo e o cultural, 

assim, devem ser estudadas com o social, e sua relação com a educação é mútua, 

sendo que há uma influência entre ambos: as representações sociais e o processo 

educativo.

Ao afirmar a necessidade de reconhecimento e construção de novas 

representações dos sujeitos envolvidos no processo educativo, torna-se necessário

sua discussão. Esse é um meio de reorientar as ações na e para a educação e para 

a EA (REIGOTA, 2002).
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

Quais as representações sócio-ambientais que os estudantes do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPB têm acerca de sua formação em EA? 

Reconhecemos esta como a principal pergunta a ser respondida neste trabalho.

Inicialmente, temos dois locus, centrais, nessa pesquisa, que se ligam e se 

relacionam: a) a crise ambiental, de caráter urgente, onde a EA deve fazer parte do 

processo educativo formal e não-formal; b) as IES, como únicas formadoras de 

docentes no Brasil.

Como visto anteriormente, nas palavras de Krasilchick (1987), temos uma 

relação praticamente paternalista entre as IES e a formação de professores.

Consequentemente, toda a responsabilidade do sucesso da formação desse docente, 

recai sobre a instituição na qual ele estuda.

Daí torna-se necessário conhecer como se dá esse processo, em toda a sua 

magnitude, e dessa forma buscar uma intervenção.

Assim, optamos para os caminhos da realização da pesquisa, as perspectivas 

teóricas aqui dispostas, e, para isso, temos como objetivo geral a análise das 

representações sociais acerca da formação em EA dos estudantes de Licenciatura 

em Ciências Biológicas da UFPB.

3.1 Coletando dados: preparação e execução do Grupo Focal

Para produzir representações sociais, os indivíduos organizam imagens

advindas de situações cotidianas, e ao vivenciar ou conhecer esses fatos, eles 

procuram meios de reproduzi-los, mas, as representações sociais não são simples

reproduções da realidade. São resultantes de uma lógica natural em que os elementos 

são interpretados e são reconstruídos, com a atribuição de um significado específico, 

cujos aspectos podem ser cognitivos, emocionais e afetivos. Para Araújo J. C., (2008), 

a

[...] realidade é conhecida, remodelada e representada, fazendo parte 
das relações cognitivas do grupo [...] É a partir da ‘figura’ destes dados 
que os grupos têm um conhecimento elaborado, de forma coletiva, que 
eles vão dar um sentido e interpretar a realidade, para, na seqüência, 
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agir sobre ela em coerência com o que vêem, conhecem e interpretam
(p. 104).

Como as representações sociais explicam o conhecimento construído 

socialmente por grupos e são trabalhados pelas relações sociais entre os sujeitos 

envolvidos, e devido a multiplicidade dessas relações, há uma necessidade, de 

caráter metodológico, de se buscar prioritariamente um aspecto dessas 

representações, baseado no seu problema a ser estudado, para a 

elaboração/utilização de um instrumento de pesquisa adequado (SPINK, 1995).

Buscando alcançar o objetivo principal da pesquisa, optamos pela escolha de 

um grupo de estudantes bem específicos dentro do curso: alunos concluintes, e para 

a formação desses grupos, seguiremos alguns princípios da amostragem qualitativa, 

que é crucial no que concerne a comparação dos dados coletados.

Neste caso, o grupo foi constituído por dez alunos do último período do curso 

de Licenciatura de Ciências Biológicas, do PPC 2006.

Outro ponto levado em conta, é relativo à composição do grupo, que baseado 

em Morgan (1988), foi homogêneo no contexto de vida, mas não necessariamente em 

atitude. Segundo Flick (2007), a chave para as comparações que serão feitas com os 

dados está na forma de como a amostragem será determinada. O propósito de uma 

amostragem qualitativa está no fato dela refletir a diversidade dentro do grupo ou 

população sob estudo, em vez de um recrutamento.

Como buscamos aspectos mais profundos e como alguns significados são 

socialmente formados, tivemos um número reduzido de participantes, pois ao 

contrário das pesquisas de marketing (BARBOUR, 2009), que muito da discussão 

pode ser resumido.

A configuração do grupo focal nos levou a formular um conjunto de perguntas 

que pudessem atender as seguintes expectativas: Quem são os sujeitos que formam 

este grupo focal? São representativos dentro do seu grupo social? Representativos 

para quem: um modelo teórico ou um grupo social?

A razão de tal escolha, no caso de concluintes, se deu pelo fato de serem 

estudantes que já passaram por praticamente todo o percurso acadêmico do curso de 

graduação, sendo assim, temos uma maior abrangência de vivências. Outro fator que 

apoia essa escolha é que os alunos concluintes, sejam eles do turno diurno ou o 
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noturno/sábado10, é que eles já integralizaram praticamente todos os créditos em 

disciplinas do curso. O Quadro 1, a seguir, traz as disciplinas do último período do 

curso de licenciatura (tanto diurno quanto noturno/sábado), comprovando a 

inexistência de componentes relacionados a EA:

Quadro 1 - Disciplinas do último período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPB, 
PPC 200611.

DISCIPLINA
CRÉDITOS / 

CARGA 
HORÁRIA

EMENTA

Educação e Inclusão 
Social

Créditos: 02 
Horas: 30

Impactos dos processos de inclusão nas 
práticas escolares. O (a) Professor (a) 
pesquisador (a), a noção de inclusão 
social e direitos humanos. A Educação 
Inclusiva e Políticas Públicas. 
Desigualdade Social e Diversidade.

Trabalho Acadêmico de 
Conclusão de Curso -
Licenciatura

Créditos: 03 
Horas: 45

Elaboração de um trabalho original a 
partir das experiências vivenciadas nos 
Estágios Supervisionados, seguindo as 
normas da ABNT.

Conteúdo 
Complementar Flexível

Créditos: 04
Horas: 60

Componentes curriculares livres, tais 
como seminários, congressos, 
colóquios, oficinas, tópicos especiais, 
projetos de ensino, pesquisa e extensão 
ou componentes curriculares disponíveis 
na Resolução nº. 
52/2003/CONSEPE/UFPB). Trata-se, 
portanto, de componentes de livre 
escolha pelo estudante e ofertadas na 
Universidade, mas que não constam na 
integralização curricular do curso, 
constituindo-se em atividades de 
enriquecimento da formação acadêmica, 
cultural e profissional dos estudantes em 
qualquer uma das modalidades 
escolhida. 

Estágio Supervisionado 
IV – Prática de Ensino de 
Biologia na Escola de 
Ensino Médio

Créditos: 07 
Horas: 105

Inserção do aluno-estagiário na escola 
de Ensino Médio. Desenvolvimento de 
estágio de regência. Execução e 
Avaliação de projeto de ensino na escola 
campo de estágio.

TOTAL:
Créditos: 16
Horas: 240

Fonte: RESOLUÇÃO N° 65/2006 CONSEPE/UFPB, 19 e 20 de outubro de 2006

                                                            
10 No PPC 2006 do Curso de Ciências Biológicas, os estudantes do curso diurno, têm aulas nos turnos 
matutino e vespertinos, já os do curso noturno, a noite e aos sábados pela manhã.
11 Resolução N° 65/2006, CONSEPE, UFPB.
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Observa-se, então, que com exceção da disciplina Educação e Inclusão Social, 

todos os outros componentes são de atividades acadêmicas voltadas a produção

textual, pesquisa e/ou extensão. Dessa forma, baseados no Projeto Político-Curricular

do Curso de Graduação em Ciências Biológicas da UFPB: Bacharelado e Licenciatura

(PPC), do curso, que as disciplinas voltadas, e àquelas que possuem em sua ementa, 

a EA, já foram contempladas pelos alunos e alunas sujeitos e sujeitas da pesquisa

(Ver a Resolução N° 65/2006, CONSEPE, UFPB nos Apêndices).

O contato inicial se deu com a Coordenação do Curso de Ciências Biológicas, 

onde gentilmente foi cedido uma lista com a relação dos alunos que haviam se 

declarado como concluintes durante a matrícula institucional do corrente período. Faz 

parte do processo de matrícula, a coordenação do curso coletar essa informação, pois 

a mesma é integrante do processo para a cerimônia de Colação de Grau dos recém-

formados.

Em posse da relação dos concluintes, iniciou-se as tentativas de contato com 

os discentes. Essas tentativas em sua grande maioria foram falhas, pois os dados 

fornecidos (e-mail, telefone, celular) eram os mesmos fornecidos durante o cadastro 

na inscrição do vestibular ao qual se submeteram. Esses dados são repassados da 

Comissão Permanente do Concurso Vestibular (COPERVE)12, diretamente para as 

coordenações, e devido a essa imensa lacuna de tempo, frequentemente estão 

desatualizados.

O sucesso só foi obtido com a utilização de redes sociais, mais especificamente 

o Facebook13. Segundo Aydin (2012), o Facebook contribui com um maior fluxo de 

comunicação entre estudantes universitários e entre professores. Com uma breve 

pesquisa na citada plataforma, o contato inicial foi firmado com um dos alunos 

concluintes do curso, que, intermediou o contato com os outros estudantes.

Os dados analisados na pesquisa foram coletados utilizando Grupo Focal, que

se caracteriza como uma técnica de investigação, executada através de intercâmbio 

de opiniões num grupo. Segundo Gatti (2005), o

[...] trabalho com grupos focais permite compreender processos de 
construção da realidade por determinados grupos sociais, 

                                                            
12 A COPERVE é a comissão responsável por todos os processos seletivos de estudantes da UFPB, 
seja vestibulares tradicionais, especiais, Escola Técnica de Enfermagem, Curso de Formação de 
Oficiais – CFO, e intermediador das vagas do Sistema de Seleção Unificada – SISU.
13 URL da rede social: http://www.facebook.com 



41

compreender práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, 
comportamentos e atitudes, constituindo-se uma técnica 
importante para o conhecimento das representações, percepções, 
crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e 
simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas 
que partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do 
problema visado [...] permite fazer emergir uma multiplicidade de 
pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio contexto de 
interação, criado, permitindo a captação de significados que, com 
outros meios, poderiam ser difíceis de manifestar-se (p. 11, grifo 
nosso).

O grupo focal interessa enquanto instrumento de coleta de dados, na medida 

em que “comparado à entrevista individual, se ganha em relação à captação de 

processos e conteúdos cognitivos, emocionais, ideológicos, representacionais” 

(GATTI, 2005, p. 10). Além de que as interações que ocorrem no grupo tem seu foco 

ampliado, abrindo a possibilidade de se observar o processo em ação nas trocas entre 

os participantes, reações individuais e coletivas, no intercâmbio de opiniões.

Há pelo menos cinco pressupostos os quais adotamos nessa pesquisa 

(LEDERMAN, 1989):

1. As pessoas são uma valiosa fonte de informação.
2. As pessoas podem dar respostas sobre elas mesmas, e são 
suficientemente articuladas para verbalizar seus pensamentos, 
sentimentos e comportamentos.
3. O moderador ao focalizar a entrevista pode ajudar as pessoas a 
recuperar a informação esquecida.
4. As dinâmicas no grupo podem ser usadas para gerar informação 
genuína.
5. Entrevistar um grupo é melhor que entrevistar uma pessoa 
individualmente (tradução nossa)14.

Nos importa, portanto a democratização do processo, o rompimento da relação 

verticalizada entre o entrevistado e o entrevistador, porque é no espaço do grupo focal 

que os participantes terão lugar para definir suas próprias categorias e, segundo 

Quiroga et al (2011, p. 3),

                                                            
14 Texto no idioma original: 1. Las personas son una fuente de información valiosa. 2. Las personas 
pueden dar reportes acerca de ellos mismos, y son lo suficientemente articuladas para verbalizar sus 
pensamientos, sentimientos y comportamientos. 3. El facilitador, al focalizar la entrevista, puede ayudar 
a las personas a recuperar información olvidada. 4. Las dinámicas en el grupo pueden ser usadas para 
generar información genuina. 5. Entrevistar a un grupo es mejor que entrevistar a una persona 
individual.
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[...] descobrir ideias e opiniões através do diálogo e do debate. Não 
obstante, é a interação entre participantes, mais que a interação entre 
os participantes e investigadores, o que gera dados na medida em que 
os participantes são capazes de questionar o ponto de vista do outro
(tradução nossa)15.

Ao pesquisador cabe o papel de moderador, cuja função será de explicar seu 

papel (no primeiro momento), introduzir o assunto, sugerir questões, escutar, 

assegurar tanto a manutenção do foco temático quanto a oportunidade de expressão. 

Esclarecer os papéis e a dinâmica do grupo é muito importante, uma vez que garante 

aos membros a responsabilidade de criação e sustentação de suas ideias.

E, em sendo uma pesquisa de mestrado que tem como foco as representações 

sociais da formação em EA, esse instrumento propõe-se à reflexão sobre os 

ambientes e as pertenças de um grupo. Para Brink e Edgecombe (2003, p. 1029), 

levando em consideração características inerentes ao próprio tempo de execução do 

projeto,

[...] os grupos focais proporcionam um recurso valioso para 
documentar os complexos e variantes processos pelos quais as 
normas e significados dos grupos são moldados, elaborados e 
aplicados. No acesso que ele permite às normas e aos significados, 
os grupos focais não são apenas o pouco produtivo do trabalho de 
campo etnográfico pelo pesquisador pressionado pelo prazo: eles são 
um método majoritário para abordar aqueles tópicos de estudo que 
são menos abertos a métodos observacionais em sociedades cada 
vez mais privadas.

A proposta é mostrada quando associamos o micro das interações simbólicas 

com os elementos de maior amplitude, o social, o econômico, o contexto normativo. 

Porque os fenômenos são peculiares a um tempo histórico, um lugar e a uma cultura. 

Sobre esta articulação, Barbour (2009, p. 64-65) argumenta que

[...] os grupos focais podem dar aos participantes a oportunidade de 
simultaneamente administrarem suas identidades individuais e 
fazerem uma representação coletiva para o pesquisador, 
consequentemente provendo insights, valiosos da construção de 
significados e dos seus impactos na ação [...] grupos focais 

                                                            
15 Texto no idioma original: desenmascarar ideas y opiniones através del diálogo y el debate con otros. 
No obstante, es la interacción entre participantes, más que la interacción entre los participantes e 
investigadores, lo que genera datos, en la medida que los participantes son capaces de cuestionar el 
punto de vista del outro.
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cuidadosamente selecionados podem acessar conhecimentos que 
incorporam o habitus da comunidade mais ampla.

O termo habitus foi cunhado por Pierre Bourdieu e refere-se as lentes que os 

sujeitos veem o mundo, e são “socialmente constituídas” e “adquiridas” (BOURDIEU, 

2009).

Para tanto, o registro dessas interações foi feito através de gravação de áudio 

e de anotações escritas que, segundo Gatti (2005), se mostram fundamentais para 

auxiliar no processo de análise. Por conta do objetivo da pesquisa as anotações foram 

feitas pelo moderador e por um assistente (pesquisador da área de educação), neste 

caso, aspectos e momentos importantes, falas significativas detectadas no instante 

mesmo, na vivência do momento, para registrar monólogos, dispersões, distrações, 

cochichos, alianças, oposições, etc., ou seja, pontos cuja importância pode passar 

despercebida no registro geral (GATTI, 2005).

3.1.1 Guia de tópicos das sessões

A sessão seguiu um guia de tópicos (roteiro) prévio de quatro questões 

norteadoras, elaboradas conforme o propósito dessa pesquisa. Apesar disso a 

flexibilidade quanto a motivação do grupo foi considerada imprescindível.

Segue-se, então o roteiro:

1. O que você pensa sobre Educação Ambiental?

2. De que forma o curso contribuiu para sua formação em EA?

3. Como o curso tem contribuído na formação de você em EA nos eixos 

universitários: ensino, pesquisa em extensão?

4. Quais experiências com EA vocês têm tido com o curso? De que forma 

contribuiu com a formação ambiental?

Uma primeira preocupação foi a de motivar a discussão, e utilizou-se como 

ferramenta a exposição do objeto e o objetivo da pesquisa, e desta forma enfatizar 

quais os interesses em comum com o grupo em relação as questões ambientais na 

formação deles. Nesse aspecto, concordamos com Valles (2000), em que esse tipo 

de abordagem gera um efeito de sinergia causado pelo próprio cenário que o grupo 
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está inserido, e um efeito de audiência, onde cada participante sente-se estimulado 

pela presença dos outros.

3.2 Teoria Fundamentada nos Dados

A pesquisa tem como caráter ser qualitativa, pois, caracteriza-se por produzir 

resultados que não podem ser quantificados, medidos estatisticamente. Trata-se de 

uma pesquisa sobre movimentos sociais, experiências, comportamento, emoções, 

fenômenos culturais (STRAUSS; CORBIN, 2008), nesse caso, é interpretativa.

Dentro desse caráter qualitativo, a pesquisa será metodologicamente 

desenvolvida com a Teoria Fundamentada16.

Nessa metodologia, a pesquisa é sistematicamente desenvolvida entre coleta 

e análise dos dados, em uma contínua interação entre esses procedimentos. O 

pressuposto básico na Teoria Fundamentada é que gerar teoria e fazer pesquisa

social fazem partes do mesmo processo, assim, uma teoria é inicialmente gerada, a 

partir de dados ou pressupostos teóricos, e essa pode ser elaborada ou modificada a 

medida que os dados são coletados e minunciosamente analisados e confrontados 

com os já existentes.

Segundo Charmaz (2009) e Glaser e Strauss (1967), temos como componentes 

determinantes de uma Teoria Fundamentada:

O envolvimento simultâneo na coleta e na análise dos dados [...] A 
construção de códigos e categorias analíticas a partir dos dados e não 
de hipóteses preconcebidas e logicamente deduzidas [...] A utilização 
do método comparativo constante, que compreende a elaboração de 
comparações durante cada etapa da análise [...] O avanço no 
desenvolvimento da teoria em cada passo da coleta e da análise dos 
dados [...] A redação de memorandos para elaborar categorias, 
especificar as suas propriedades, determinar relações entre as 
categorias e identificar lacunas [...] A amostragem dirigida à 
construção da teoria, e não visando à representatividade populacional 
[...] A realização da revisão bibliográfica após o desenvolvimento de 

uma análise independente (CHARMAZ, 2009, p. 19).

                                                            
16 O termo Teoria Fundamentada é originada do inglês Grounded Theory. Há alguns debates em 
relação à tradução, e alguns autores utilizam a tradução Teoria Fundamentada em/nos Dados. 
Conceitualmente optamos pela utilização de Teoria Fundamentada.



45

De modo geral, com a Teoria Fundamentada, a medida que o pesquisador vai 

coletando os dados, ele os trata, codifica, redige memorandos, analisa-os, confronta-

os e constrói uma teoria baseada nos dados, em um processo indissociável e 

contínuo.

Após coletados, os dados passaram pelo processo de transcrição, que 

consistiu em transpor informações orais em escritas. Ressaltamos que pela estrutura 

da realização do Grupo Focal, tratamos a voz do grupo como unidade, e não 

individualmente, seguindo-se assim, também, a análise.

Em seguida, estes dados agora textuais, foram submetidos a um tratamento a 

partir de uma versão pragmática da Teoria Fundamentada. Isto porque definimos o 

foco e a intenção, condição indispensável para aprovação ética da proposta da 

pesquisa (MELIA, 1997). O processo de codificação dos dados é indispensável para 

o êxito da pesquisa, portanto trata-se da primeira etapa analítica.

De acordo com Charmaz (2009, p. 70) “a codificação é o elo fundamental entre 

a coleta dos dados e o desenvolvimento de uma teoria emergente para explicar esses 

dados”. É com a codificação que será definido o que ocorre com os dados e iniciar o 

debate com os seus significados.

A Codificação dos dados foi feita seguindo os seguintes passos, no Quadro 2:

Quadro 2 - Passos do processo de codificação pela Teoria Fundamentada.

Processo Característica

1. Codificação Inicial

A codificação inicial foi feita de 

forma rápida e espontânea no sentido de 

trabalhar o raciocínio e a percepção dos 

dados. Neste estágio há uma fixação 

rigorosa nos dados, de modo a observar 

as ações de cada segmento dos dados, 

evitando utilizar categorias 

preexistentes.

Estes códigos são provisórios, 

comparativos e totalmente 

fundamentados nos dados, e levará a 

percepção de áreas que faltam dados 

indispensáveis. De modo que, em se 

Continua
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percebendo lacunas nas codificações 

inicias, sejam identificadas para que se 

possa aprofundar nas próximas coletas.

2. Codificação Focalizada

Nesse passo, os códigos 

anteriores mais significativos e/ou 

frequentes foram analisados mais 

incisiva e completamente. Uma análise 

mais minuciosa de grandes montantes 

de dados. “Uma das metas é determinar 

a adequação daqueles códigos” 

(CHARMAZ, 2009, p. 87).

3. Codificação Axial

O terceiro processo de 

codificação foi axial, por ocorrer em torno 

do eixo de uma categoria, e caracteriza 

por relacionar as categorias com suas 

subcategorias, especificar as 

propriedades e dimensões desta 

categoria, e também por reagrupar os 

dados fragmentados durante o processo 

de codificação inicial, buscando dar 

coerência à análise emergente. 

4. Codificação Seletiva ou Codificação 

Teórica

Depois de gerar os códigos, estes 

foram analisados mais focalmente, de 

forma mais sistemática e associando-os 

a subcategorias, ou seja, as principais 

categorias foram finalmente integradas e

formaram um esquema teórico, os 

resultados da pesquisa assumem a 

forma de teoria. Neste processo, as 

categorias foram integradas e refinadas. 

Os códigos teóricos conceituarão “a 

forma como os códigos substanciais 

podem ser relacionados uns com os 

Continuação

Continua
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outros enquanto hipótese a serem 

integradas em uma teoria” (GLASER, 

1978, p. 72).

Fonte: CHARMAZ, K. A construção da teoria fundamentada: Guia prático para análise qualitativa. 
Porto Alegre: Artmed, 2009.

Outro passo importante no tratamento dos dados e do processo de análise é a 

redação dos memorandos, que caracteriza-se como uma etapa intermediária entre a 

coleta dos dados e os relatos de pesquisa. Charmaz (2009, p. 106) esclarece que “a 

redação constitui um método crucial da teoria fundamentada, porque ela o incentiva a 

analisar os seus dados e códigos no início do processo de pesquisa”.

A redação dos memorandos nos permitiu captar pensamentos, apreensão das 

conexões e comparações feitas e direções a serem buscadas. Isto porque são escritos 

sobre os dados e códigos, que ascendem para as categorias teóricas.

Durante todo o processo de transcrição e de codificação dos textos transcritos, 

utilizamos o software ATLAS.ti v.7.0.92 da empresa ATLAS.ti: Quality Software 

Developed. Trata-se de um programa que disponibiliza ferramentas próprias para a 

indicação de códigos, categorias, escrever memorandos, e trabalhar de forma mais 

optimizada as questões inerentes à Teoria Fundamentada. O software não 

automatizou o processo, mas sim forneceu um suporte informatizado no trabalho com 

grande quantidade de dados. Nesse software incluiu-se além dos textos obtidos da 

transcrição, as anotações dos relatores, as anotações do moderador, o áudio das 

sessões de grupos focais.

3.3 Análise e interpretação dos dados

Escolhemos como método para a análise dos dados a Análise de Conteúdo, e 

a intenção com isso é trazer à compreensão o pensamento dos sujeitos por meio do 

conteúdo expresso nas mensagens, concebendo a linguagem, neste caso, como 

transparente, ou seja, não buscamos relacionar os efeitos de sentido ao discurso 

antes, aprofundar-nos nos conteúdos das falas dos sujeitos, na materialidade 

linguística através da base teórica que sustenta o texto.

Considerando que na Análise de Conteúdo “o que é visada no texto é 

justamente uma série de significações que o codificador detecta por meio dos 

indicadores que lhe estão ligados” (PÊCHEUX, 1993, p. 65), aprofundamo-nos nos

Continuação
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conteúdos das mensagens e nos valemos pra isso da inferência e interpretação para 

acessar sentido de um segmento do texto. 

Desse modo, são os conteúdos mais aprofundados das mensagens que 

buscaremos compreender, e o faremos por meio da inferência e interpretação. 

No trabalho de análise dos dados, portanto, apoiamo-nos em três pressupostos 

indicados por Franco (2008):

a. Cada mensagem, seja escrita, oral ou mesmo sensorial, tem,

potencialmente, grande quantidade de informações sobre quem a originou. 

No que se referem às suas crenças, concepções de mundo, “interesses de 

classe, traços psicológicos, representações sociais, motivações, 

expectativas, etc.” (FRANCO, 2008, p. 25).

b. O conteúdo da mensagem é selecionado pelo autor a partir de referenciais 

sociais e nos quais se encontra inserido.

E, ele é formado no espírito de uma teoria da qual passa a ser o 
expositor. Teoria que não significa ‘saber erudito’ e nem se contrapõe 
ao ‘saber popular’, mas que transforma seus divulgadores muito mais 
em executores de determinadas concepções de que seus próprios 
senhores (FRANCO, 2008, p. 25).

c. A teoria exposta orienta a concepção de realidade (consciente ou 

ideologizada) do autor. Esta “[...] é filtrada mediante seu discurso e resulta 

em implicações extremamente importantes, para quem se propõe fazer 

análise de conteúdo” (FRANCO, 2008, p. 26).

Quanto a unidade de análise, levamos em consideração a Unidade de Registro: 

O Tema. Sua escolha se justifica por ser considerada a mais útil unidade de registro, 

quando se trata de análise de conteúdo.

Uma questão temática incorpora, com maior ou menor intensidade, o 
aspecto pessoal atribuído pelo respondente acerca do significado de 
uma palavra e/ou sobre as conotações atribuídas a um conceito. E, 
isso, com certeza, envolve não apenas componentes racionais, mas 

também ideológicos, afetivos e emocionais (FRANCO, 2008, p.42-43).
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A análise, portanto, levará em conta a relação das estruturas semânticas 

(significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos enunciados, articulando 

a superfície do texto com os fatores que determinam suas características (contexto 

cultural, social, variáveis psicossociais) (BARDIN, 2011). Dirigimo-nos, portanto, à 

questão “para dizer o quê?”. Fazemos isso orientando-nos no foco da mensagem e 

na importância da informação que ela transmite em seus argumentos e ideias.

Salientamos que investigar o texto a partir dessa multiplicidade de 

perspectivas implica entendermos o contexto e descrevermos a “[...] estrutura lógica 

das expressões, verificar as associações, denotações, conotações [...]” 

(KRIPPENDORF, 1990, p. 30). Contudo não deixamos de considerar a mútua

relação entre valores e linguagem presentes tanto na fala dos sujeitos da pesquisa 

quanto na percepção e formação do pesquisador, já que a interpretação não é uma 

possibilidade neutra: antes, constitui-se na especificidade da linguagem cultural e 

seus significados.
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4. CONECTANDO SUJEITOS E OBJETO

Com o processo de codificação, emergiram do texto transcrito nove categorias 

das que são as representações do grupo. Estas categorias foram agrupadas em três 

grupos principais: Atributos da EA, Qualidade da formação e Estrutura da formação, 

que estão resumidos no fluxograma a seguir, representado pela Figura 1:

Figura 1 – Fluxograma das categorias obtidas no processo de codificação.

Fonte: Angelo (2013).

4.1 Atributos da EA

As primeiras representações do grupo, foram justamente sobre a EA, associada 

a sua importância, em toda a escolarização, no sentido social, e de formação humana.

Apresentou-se, também, a ideia de que a EA está relacionada as ações e práticas 

voltadas para a formação de cidadãos reflexivos e atuantes, para que ocorra uma 

mudança de pensamento e para a construção de algo novo.

Podemos observar nos excertos a seguir:

Excerto 01

É assim, eu acho que a Educação Ambiental, ela é essencial na importância na 
formação de seja qual for o nível, seja nível básico ou nível universitário pra formação 
do cidadão. É importantíssimo que haja essa formação na área de Educação 
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Ambiental, para que se formem cidadãos críticos e atuantes, que possam atuar de 
maneira positiva dentro da sociedade.

Excerto 02
Eu enxergo muito como prática, como ações [...]

Excerto 03
[...] pra que ocorram as ações, que venha a formar cidadãos, tipo, reflexivos, atuantes, 
sabendo do seu papel dentro da sociedade. Mais em relação a isso mesmo, eu acho 
que a atuação, as ações, pra que ocorra uma formação voltada pra isso, pra mudança 
de pensamento e de ações, para que seja construído algo novo.

Os excertos corroboram com a ideia de que a formação de professores, e 

porque não de educadores ambientais, deva favorecer a construção e reconstrução 

dos saberes e das práticas para que haja o seu desenvolvimento profissional 

(BONOTTO, 2005), e para Mizukami (2000), não existe uma teoria que seja geral para 

orientar esse processo de formação.

Segundo Reigota (2011), fazendo referência à Carta de Belgrado, há seis 

objetivos que indicam a EA: conscientização, conhecimento, comportamento, 

competência, capacidade de avaliação e participação. Reiterando a fala do grupo, há 

a necessidade de formação de indivíduos que estejam atentos as questões de cunho 

ambiental e saibam refletir, agir e atuar em relação a estas especificidades. Ainda 

baseado no autor, estas questões não devem apenas ser tratadas e/ou aplicadas, 

como mudar um comportamento individual e social (a exemplo de economizar água e 

energia, não fumar em locais públicos, e, inclusive, repensar práticas de grande 

demanda ambiental), procurando não fomentar discursos comportamentais, e sim 

debater “a complexidade psicológica, social, econômica, cultural e ecológica” 

(REIGOTA, 2011, p. 56), que permeiam este individual e social.

Sobre este aspecto, concordamos com Penteado (2000) ao afirmar a 

necessidade de 

[...] compreender as questões ambientais para além de suas 
dimensões biológicas, químicas e físicas, enquanto questões sócio-
políticas, exige a formação de uma “consciência ambiental” e a 
preparação para o “pleno exercício da cidadania”, fundamentadas no 
conhecimento das Ciências Humanas (p. 52).

Vemos que o grupo tem ciência da necessidade de uma formação de ordem 

ambiental em todos os níveis da escolarização, da educação básica à acadêmica, em 
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suas próprias palavras. Outro aspecto observado é a necessidade de que os 

participantes desse processo tenham ciência das necessidades de uma formação não 

apenas conceitual, conteudista, mas também de pensamentos e atitudes.

Uma temática se tornou bastante recorrente ao tratar dos atributos da EA, é 

estabelecida na relação lixo e preservação do meio ambiente. Nos excertos abaixo, 

apresentamos três situações distintas em que esta relação emergiu:

Excerto 04
Eu acho que assim, no dia a dia esse conceito se perde um pouco, porque enquanto 
a gente tá dentro da academia a gente sabe o que é Educação Ambiental no seu 
sentido mais amplo, só que quando você vai pras ruas as pessoas acham que 
acontece o quê? Que Educação Ambiental é o quê? É reciclagem, ponto. As pessoas
num... num... não vão mais à frente... só sabem que é tentar manter um ambiente todo 
em equilíbrio, um ecossistema, não sabem...

Excerto 05
Não, mas quando se fala em Educação Ambiental, nas escolas, os alunos, eles só 
falam a respeito disso, mas nessas ações... em relação a poluição... pra que ocorra... 
pra que não ocorra essa poluição, pra tirar os lixos das ruas, pra despoluir os rios, e... 
é mais a respeito disso. Reciclagem. 

Excerto 06
[...] a Educação Ambiental principalmente nas escolas, ela é tratada, o conceito dela é 
um conceito muito restrito, como muitos falaram, educação Ambiental hoje na escola 
é: "Separar o lixo, né? A questão da coleta seletiva. E não poluir as ruas nem os rios".

Excerto 07
Se você disser:  "tem jogue lixo aqui [...] ", não vai ser do dia para a noite que elas vão 
começar a fazer, é um negócio lento.

Excerto 08
Mas uma coisa que melhorou no decorrer histórico, começou a pegar, quando, pelo 
menos eu era criança jogar o lixo na rua era comum, ninguém... abriu o papel, jogava 
o lixo, ninguém tava nem ai. Hoje em dia se alguém joga o lixo fora todo mundo já olha 
assim... "Ele ta jogando mesmo o lixo fora?". Sempre, é raro, geralmente é exceções 
que ainda jogam o lixo pela janela, e quando jogam sempre fica todo mundo assim se 
olhando um para a cara do outro: "ele jogou mesmo o lixo pela janela?". E isso 
antigamente não existia né, eu tiro porque quando era criança mesmo, quantas vezes 
eu já comi e já joguei coisa na rua. Porque... "há, joga ai..." [...]

Podemos observar na fala do grupo três eixos em que a problemática do lixo é 

evidenciada: EA e lixo com pessoas nas ruas (Excerto 4), EA e lixo nas escolas 

(Excertos 5 e 6) e EA e lixo intrínseco na fala do próprio grupo (Excertos 7 e 8).
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Para Dacache (2004), entre inúmeras questões ambientais, o lixo17 é uma das 

mais complexas, pois abrange diversos aspectos “como a questão do consumismo, 

dos catadores de lixo, da exclusão social e dos aspectos econômicos sobre o 

desperdício” (p. 2). Segundo Layrargues (2011), o lixo vem sendo apontado como um 

dos piores e mais graves problemas de ordem ambiental no meio urbano. Assim, 

abordar o lixo na EA não é apenas considerar limpeza, descarte e/ou tratamento do 

lixo, mas envolver outros aspectos, como os de ordem cultural, social, política e 

econômica, bem além das ecológicas.

Dentro da representação expressa pelo grupo, Eigenheer (2003) define lixo 

como algo que deve ser afastado (já que não se pode evitá-lo) e que sua proximidade 

não deixa de representar perigo, não tanto pela saúde/ contaminação, mas, sobretudo 

no sentido simbólico. Ainda segundo o autor, há uma variedade de intercruzamento 

de pontos no que se refere a organização do pensamento humano sobre limpeza e 

tratamento de seus dejetos, como por exemplo, a questão climática, tipologia do solo, 

localização geográfica, modo de produção, bem como de distribuição de renda e de 

riqueza de uma região e sua religião (EIGENHEER, 2003).

Dessa forma, trabalhar a questão do lixo dentro da EA mostra-se um excelente 

campo de debate sobre esses aspectos de ordem ambiental. Observe que os fatores 

citados anteriormente fazem referência a uma EA mais política, e que segundo 

Reigota (2012, p. 14), “reivindica e prepara os cidadãos e as cidadãs para exigir e 

construir uma sociedade com justiça social, cidadanias [...], autogestão e ética nas 

relações sociais e com a natureza”.

No primeiro ponto, há uma referência de perca do sentido mais amplo da EA, e 

que a população tem apenas a questão da reciclagem como uma ação de EA. No 

segundo momento, que envolve a EA, o lixo e as escolas, mais uma vez faz-se 

referência a perca das outras dimensões. O grupo, inclusive, utiliza a palavra restrito, 

no sentido de que há uma busca por esta educação e preservação ambiental, mas 

barrada em limitações. Estes dois momentos possuem em comum o fato de que tanto 

na população em geral, quanto nas escolas, não há um pensamento, uma reflexão 

sobre todos os outros aspectos relativos a EA em que haja “o desenvolvimento de 

                                                            
17 O grupo em todos os momentos faz referências aos resíduos sólidos utilizando a palavra lixo. Por 
não ser o objetivo deste trabalho, adotamos a terminologia lixo ao invés de resíduos sólidos, mesmo 
ciente da amplitude que o primeiro termo tem em relação ao segundo, mais por questões pedagógicas 
do que por razões técnicas.
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uma compreensão integral do meio ambiente em suas múltiplas e complexas 

relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 

econômicos, científicos, culturais e éticos” (BRASIL, 1999, s/p).

A mídia, e uma grande quantidade de programas de EA implantados nas 

escolas, assumem uma fachada totalmente reducionista, utilizando-se de um discurso 

de reciclagem ao invés de fazer uma reflexão crítica de todo o processo 

(LAYRARGUES, 2011; DACACHE, 2004). Perde-se a oportunidade de debater temas 

como a industrialização, modo de produção, consumismo, obsolescência 

programada. Uma questão política.

Sobre essa mesma óptica, Layrargues (2011, p. 1) argumenta que essa

[...] prática educativa, que se insere na lógica da metodologia da 
resolução de problemas ambientais locais de modo pragmático, 
tornando a reciclagem do lixo uma atividade-fim, em vez de considera-
la um tema gerador para o questionamento das causas e 
consequências da questão do lixo, remete-nos de forma alienada à 
discussão dos aspectos técnicos da reciclagem, evadindo-se da 
dimensão política.

Há, segundo Carvalho, I. C. M. (1991), a existência de duas correntes 

discursivas sobre a questão ambiental: uma com o discurso ecológico oficial, 

governamental, hegemônico, que busca manter os valores culturais socialmente 

instituídos; e o discurso ecológico alternativo, com uma ideologia contra-hegemônica,

e com valores que contrariem o social e economicamente instituídos, originados de 

movimentos socialmente organizados. Dessa forma, dentro do discurso ecológico 

alternativo, o lixo é um problema de ordem cultural, onde a cultura do consumismo é 

um dos principais alvos de críticas à sociedade moderna (LAYRARGUES, 2011).

Baseado nos discursos governamentais, a reciclagem, parte integrante da 

política dos 3R18, e fortemente presente na fala do grupo, evidenciada nos excertos 

acima, mostra-se como uma forte alternativa, como política, para a preservação 

ambiental.

Diante desse aspecto, podemos refletir de duas formas distintas acerca do 

papel da reciclagem: a primeira, baseada nos discursos oficiais (governamental e 

empresarial19), traz em sua ideologia a manutenção do que está socialmente 

                                                            
18 Reduzir, reutilizar, reciclar.
19 Layrargues (1998).
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estabelecido, “deseja manter o status quo” (LAYRARGUES, 2011, p. 189), onde o lixo 

é um problema técnico, onde reciclar surge como uma alternativa redentora dos 

hábitos de consumo, assim, podemos consumir sem nos preocupar com os resíduos, 

já que podemos dar uma destinação adequada a ele. A reciclagem não ameaça a 

consumo. O ameniza, ou até mesmo cancela sua insustentabilidade. A segunda 

forma, baseada nos discursos alternativos, faz uma crítica severa em relação ao 

consumismo, já que seu papel não deve se sobrepor a redução e a reutilização (LA 

ROVÈRE; VIEIRA, 1992). Assim sendo, para Layrargues (2011, p. 193), há duas 

maneiras de compreender a política dos 3R: “o primeiro prioriza a redução e a 

reutilização e articula-se com o projeto político-ideológico progressista; o outro prioriza 

a reciclagem e articula-se com o projeto liberal”.

Entendemos que, apenas o ato de reciclar o lixo, sem que haja um debate 

crítico de sua legitimidade e seu papel, mostra-se como uma prática dissimulada e 

alienante de ser verde, ser ecológico. Segundo o grupo, em seus Excertos 4, 5 e 6, 

entre a população em geral e o ambiente escolar, reciclar o lixo emerge como a 

principal representação de EA de suas respectivas populações, visto que em nenhum 

outro momento há referências a questões tão midiáticas quanto a questão do tema

lixo nessa perspectiva, a exemplo do desmatamento e poluição do ar.

Essas representações que o grupo expõe acerca das ideias sobre EA para a 

população em geral e para a escola, trouxe uma demanda para o mediador: questionar 

as relações dessas representações aos aspectos sociais, políticos, históricos,

conforme observamos nos excertos a seguir:

Excerto 09
Moderador: E ideias, conceitos, questões políticas, questões sociais, como é que é 
isso para vocês? Questões históricas entre outros pontos ligados a Educação 
Ambiental? O que é que vocês pensam sobre isso? Movimentos...

A intenção que baseia essa pergunta foi justamente buscar algum aspecto que 

ainda não tenham surgido nas ideias iniciais proferidas pelo grupo, que não sejam

relacionadas a lixo e também verificar até que ponto esse tema (lixo) faz parte do 

discurso do grupo. Os excertos apresentados a seguir trazem os principais pontos em 

que podemos observar as representações do grupo sobre isto:
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Excerto 10
Acredito que hoje se fala muito em Educação Ambiental, mas, nessa questão do 
capitalismo verde, onde todas as empresas querem ser sustentáveis, toda a mídia 
prega essa sustentabilidade: "olhe você compre meu sabão em pó que com 
determinado lucro a gente vai plantar árvores". Sabão Ypê, que fique claro. Hoje se 
prega muito, se vende muito essa sustentabilidade, acho que hoje pegaram o
problema ambiental que se vive, e transformaram num produto...

Excerto 11
E em moda...

Excerto 12
Hoje todo mundo quer ter sua sacolinha de pano pra levar pro supermercado, pra abolir 
as sacolas plásticas. Mas ai vê que não tá preparado pra abolir a sacola de plástico e 
usar só essas sacolas de tecido que são sustentáveis que podem usar mais e que não 
vão... ah... hum... poluir o ambiente.

Observamos ainda, nas temáticas dos atributos da EA, o capitalismo verde, 

onde podemos utilizar vários termos como produtos verdes, ambientalmente corretos, 

ecologicamente corretos.

Antes do surgimento da utilização destas estratégias comerciais pelas 

empresas e indústria, Marcuse (1982, p. 32), faz uma crítica a esta ecologização, e 

segundo ele, estes produtos

[...] doutrinam e manipulam; promovem uma falsa consciência que é 
imune à sua falsidade. E, ao ficarem esses produtos benéficos à 
disposição de maior número de indivíduos e de classes sociais, a 
doutrinação que eles portam deixa de ser publicidade; torna-se um 
estilo de vida. E um bom estilo de vida – muito melhor que antes – e, 
como bom estilo de vida, milita contra a transformação qualitativa.

Ainda sobre isso, Edwards (1998, p. 21-22) enfatiza que

[...] a promoção de ideias “verdes” engana o público, por elas serem 
ineficientes. Ecoturismo e consumo “verde” são dois bons exemplos. 
A partir da metade dos anos 80’ uma enxurrada de livros, artigos e 
programas de TV passou a promover o consumo “verde” a fim de 
desviar a atenção do público das questões ambientais, estimulando, 
assim, a noção absurda – mas lucrativa – de que o poder de compra 
do consumidor poderia transformar as tendências destrutivas de 
nossos sistemas políticos e econômicos.

A principal vantagem de uma empresa aderir a proposta de ser amigo do verde

é justamente aproveitar o nicho de obter uma excelente oportunidade de fazer 
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negócios e lucrar, alerta Layrargues (2000). Ainda segundo o autor, o pânico ecológico

criado, e consequentemente o desejo da sociedade de buscar soluções, é um 

excelente motivo para dar oportunidade desse tipo de produto fazer sucesso. A própria 

competição entre as empresas gera a necessidade de criação desses produtos, visto 

que é mais um nicho de mercado que pode ser conquistado.

Esse fato culmina com uma suposta redescoberta da natureza, que ocorre 

neste momento histórico em que vivemos, conforme afirmou Santos (1994); e, esta 

conscientização do ecológico e do verde, frutos de décadas de discussão sobre 

“ecocatástrofes” (BRÜGGER, 2011, p. 150), tornou-se uma ideia-chave em uma nova 

ordem para o mundo globalizado, e consequentemente uma moeda para o mundo 

capitalista. Vende-se consumo ecológico, consumo verde.

Quando o grupo afirma a ciência do capitalismo verde em relação a marca de 

sabão Ypê20, em seu Excerto 10, podemos notar que se enquadra na necessidade de 

diminuição do impacto causado pelo consumo, da emissão de CO2 e consumo de 

energia nas fábricas, dos danos do sabão nos esgotos não tratados depositados 

diretamente no meio ambiente, do petróleo, compostos químicos e celulose para a 

produção das embalagens, da energia gasta no transporte e divulgação dos produtos, 

sendo uma desculpa industrial e empresarial para se consumir sem preocupação, da 

mesma forma que podemos consumir e não nos preocuparmos com o lixo produzido.

Assim, o grupo tem a representação de que tanto a escola quanto as pessoas 

leigas têm uma familiaridade com a EA relacionada a lixo e poluição seja na 

organização de suas ideias, pensamentos e conceitos. Isso porque para ele, seja a 

escola ou a população em geral, as intensões são postas apenas em ações de 

reciclagem, que ressoam no dia-a-dia, na mídia e trazem um conforto para um estilo 

de vida consumista.

4.2 Qualidade da formação

As representações que o grupo tem sobre sua formação docente, apresentou-

se sob a perspectiva do desânimo, relacionado ao desrespeito e a incompetência 

pedagógica. A docência é posta em foco através dos eixos dos procedimentos 

didáticos adotados, do conteúdo ministrado em sala, e das atitudes professorais.

                                                            
20 A marca Ypê é um produto da Química Amparo.
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Destacamos que na exposição das suas representações sobre a qualidade de 

sua formação, o grupo utiliza o mecanismo psicológico de catarse21, como meio de 

expressão da indignação, o que evidencia a fragilidade discente do grupo, frente à 

docência indiferente.

Excerto 13
E eu acredito que o problema de tudo deva estar na formação mesmo. Principalmente 
aqui na universidade... porque, é... não vou usar palavrão não... mas é muito foda 
quando isso acontece, porque nós temos uma disciplina que é Educação Ambiental 
aqui, que não serve porra nenhuma...

Excerto 14
É uma bosta...

A utilização de palavras consideradas de baixo calão, proferidas no grupo, pode

ser entendida a partir de Petri (1983) como catárticas, dado as necessidades do grupo 

de externalizar todas as suas tensões e insatisfações geradas na sua formação em 

EA.

Entendemos, que “a palavra reflete os valores culturais da sociedade, de modo 

que os julgamentos e os tabus que permeiam as práticas sociais são refletidos em um 

conjunto de vocábulos específicos” (ARAÚJO, M. C. A.,2008, p. 313). Palavrões 

geram sansões sociais para quem os utiliza. São coercitivos. Então, o pedido de 

licença, e as desculpas utilizadas pelo grupo, traduz uma certa sansão social 

autoaplicada, pois reconhecem serem essas, palavras-tabu (ARAÚJO, M. C. A., 

2008).

No entanto, a tensão gerada precisa sofrer tão fortemente uma catarse, que, 

os valores culturais da sociedade e os julgamentos acerca dessas palavras-tabu são 

renegadas a segundo plano e os vocábulos tomam foco.

Esse aspecto justifica-se em Petri (1983), que define ser essa a função do

palavrão: aliviar as tensões cotidianas do homem moderno, entre elas, podemos citar 

as geradas dentro de um ambiente de formação profissional/acadêmica.

A representação da qualidade da formação que tem como eixo os 

procedimentos didáticos, está pautada na dualidade Licenciatura vs Bacharelado, que 

enfatiza não apenas oposição de ideias estruturantes, mas também de existência de 

                                                            
21 Mecanismo pelo qual o indivíduo consegue eliminar, através da fala, efeitos que lhe causem 
sofrimento (ROUDINESCO, E. Dicionário de psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1998).
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propósito de EA. Assim, a insatisfação revelada na catarse, mostrou-se proveniente 

da representação que o grupo tem de que o professor da disciplina efetua uma 

atividade docente insuficiente.

Excerto 15
Ele não foi formado para estar ali em sala de aula...

Excerto 16
O cara não é licenciado e tudo [...]

Excerto 17
[...] ele é muito bom no que ele faz, as outras disciplinas que eu paguei com ele eu 
fiquei, tipo, impressionada.

Excerto 18
Mas ele é muito inteligente... mas ele tenta...

Excerto 19

Quando fala Educação Ambiental... meu amigo, ele não faz nada.

Excerto 20
Ele tenta abordar o tema, mas...

Destaca-se nestes excertos que a falta de Licenciatura na formação inicial do 

professor responsável pela disciplina, é diretamente proporcional a uma formação 

falha do grupo como educadores ambientais. E ainda mais, apenas a licenciatura 

garante, na opinião o grupo, as competências necessárias para a regência da 

disciplina em todos os seus aspectos metodológicos.

Excerto 21
Ai só rapidinho: ai agente que tá na licenciatura, sabe mais a importância disso, ainda 
mais imerso nesse meio, né? De Educação Ambiental, de educação no contexto geral, 
mas o pessoal do bacharelado, só tem essa disciplina, e ai não tem a outra visão, 
então, é, deturpa a visão da Educação Ambiental, deturpa a visão da disciplina, sabe. 
Pelo menos eu penso isso, né.

Excerto 22
Sabe o que ele faz? É passar vídeo. Ele passa vídeo falando sobre problemas 
ambientais, sobre sugestões, tudo isso que é muito bom, que poderia ser um 
complemento, se a disciplina fosse trabalhada sobre o conceito histórico entre outras 
coisas né, mas, é simplesmente isso, se resume a passar vídeo.

Com isso observamos que o domínio de diferentes modalidades didáticas é 

típico das estruturas curriculares de licenciatura, e que a utilização dessas 
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modalidades didáticas, envolvendo materiais audiovisuais, é de grande riqueza 

pedagógica, mas apenas utilizar os vídeos, sem que haja uma inferência crítica sobres 

os mesmos e sobre sua finalidade, não se configura como uma prática docente que 

atendas as necessidades atuais, é engessado.

Evidenciamos a ocorrência de uma dicotomização entre Bacharelado e a 

Licenciatura, que o grupo apresenta como representação de indicativo de qualidade 

na sua formação.

Excerto 23
E a disciplina que vocês pagaram ela é ofertada pros licenciandos e agente que pagou 
com o pessoal do bacharel, na verdade era pra gente ter pagado com o professor 
[professor], então, você vê já que tem uma fragmentação: o licenciado ele é visto de 
uma forma, e o professor que fez, possibilitou que o alunos tivessem um maior 
conhecimento, e nem sempre é assim, as vezes os professores acham que os 
licenciados não precisa saber tanto e o bacharel é algo bem metodológico, bem 
tecnicista.

Excerto 24

E concordo, porque assim, infelizmente é a mesma disciplinas, a mesma, uma mesma 
ementa, mas é tratada de formas diferente para as duas graduações. Se é bacharelado 
é para tá de forma técnica, bem técnica mesmo. Coisas que eles deveriam vê-la da 
mesma forma que nós licenciandos vemos. Não é porque ele não é bacharel que não 
vai ser importante para a vida dele.

Excerto 25
[...] assim, porque pelo que ei vi, os professores que são licenciados eles têm uma 
didática melhor para conduzir uma aula, para ministrar, ele chama mais o aluno, ele 
tem mais conversa, ele dialoga mais, ele faz isso.

O grupo deposita na habilitação do professor, a competência para a qualidade 

da formação em EA. A representação do grupo se orienta por atributos que polarizam 

os campos tecnicista/teórico e o procedimental, orbitando um núcleo da qualidade da 

formação. De modo que, a técnica personifica o oposto do procedimental, ou seja uma 

formação fria e distante do envolvimento social, cultural, político, elencadas como 

fundamental para uma formação crítica em EA.

Para Carvalho, A. M. P. e Viana (1988), um dos problemas mais importantes 

vivenciados pela Licenciatura é a falta de integração das faculdades de educação na 

co-responsabilização na formação das estruturas curriculares, dando origem a 

separação entre o que ensinar e como ensinar.
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Essa separação entre as disciplinas do Bacharelado e da Licenciatura, segundo 

Pereira (2000 p. 59-60), contribui para a fragmentação dos cursos de licenciatura, e 

ainda de acordo com o autor, a

[...] maioria dos autores acusa uma valorização maior do Bacharelado 
por sua relação com a formação do pesquisador e um certo descaso 
com a Licenciatura por sua vinculação com a formação do professor, 
refletindo, desse modo, o desprezo com que as questões relacionadas 
ao ensino e, mais especificamente, ao ensino fundamental e médio, 
são tratadas nas universidades [...] Nas Faculdades de Educação, por 
sua vez, existe uma certa passividade em relação aos cursos de 
Licenciatura.

Diante dessa dualidade, importa-nos considerar sobre a formação docente. 

Ora, independentemente da habilitação que o profissional receba, ele está habilitado 

para a docência superior. Isto evidencia a necessidade de uma formação efetiva, e 

que segundo Reigota (2011, p. 12) “os aspectos biológicos da vida” são importantes 

como EA, no entanto, essa abordagem como educação política, social, cultural, entre 

humanidade e natureza e entre as próprias pessoas, visando com isso superar 

estrutura “de controle e de dominação que impedem a participação livre, consciente e 

democrática de todos” (p. 13), traduzem as necessidades de uma EA contemporânea. 

Para o autor, a educação

[...] em geral e a educação ambiental em particular, nesses tempos 
pós-modernos22, não têm a pretensão de dar respostas prontas, 
acabadas e definitivas, mas sim instigar questionamento sobre as 
nossas relações com a alteridade, com a natureza, com a sociedade 
em que vivemos, com o nosso presente e nosso eventual porvir
(REIGOTA, 2002, p. 140).

Torna-se necessário, assim, o rompimento de modelos de formação em EA 

tradicionais, em prol de novos modelos críticos e emancipatórios (LOUREIRO, 2004).

Nesse aspecto, existe uma EA conservadora que vai em direção oposta à EA

crítica, onde a conservadora estaria baseada em demandas que fragmentam a visão 

da realidade (GUIMARÃES, 2004). Segundo o autor, produz-se, dessa forma, práticas 

                                                            
22 Trataremos estes “tempos pós-modernos” (REIGOTA, 2002, p. 140) segundo Lyotard (2008), no que 
concerne o fim das metanarrativas. Salientamos que não é intensão deste trabalho iniciar um debate 
sobre pós-modernidade.
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pedagógicas voltadas para a transformação do indivíduo e de seu comportamento, as 

quais baseia-se em ações educativas individualistas e comportamentalistas. Para 

Guimarães (2004), a EA conservadora ajuíza características contemporâneas da 

sociedade, como a crença que apenas a transmissão de conhecimento tem caráter 

de gerar novos comportamentos e mudanças sociais; de sobrepor o racionalismo à 

emoção, do teórico ao prático; do conhecimento sem ligação com a realidade; da 

disciplinaridade; do individualismo; da descontextualização entre local e global; e do

aspecto tecnicista sobre o político. Já a EA crítica se relacionaria as práticas

educativas capazes de transformar a crise socioambiental, apontada pelo mesmo 

como grave, e que:

[...] não vejo a Educação Ambiental Crítica como uma evolução 
conceitual ou desenvolvimento metodológico de algo que era 
anteriormente conservador. A percebo como uma contraposição que 
a partir de um outro referencial teórico, acredito subsidiar uma leitura 
de mundo mais complexa e instrumentalizada para uma intervenção 
que contribua no processo de transformação da realidade como 
decorrente de um movimento dialético/dialógico, em que a interação 
de forças, seus conflitos e consensos, são estruturantes dessa
realidade, debruçamo-nos sobre a relação, sobre o movimento de 
inter-retro-ação do todo e das partes, num processo de totalização. 
(GUIMARÃES, 2004, p. 27)

Uma outra representação sobre a qualidade de sua formação refere-se a 

atitude docente do processo de ensino-aprendizagem, enfatizada em expressões de 

insatisfação de como a EA é ministrada em sua formação. Dada a relevância da 

temática surgida, justificamos a extensão dos excertos:

Excerto 26

[...] Mas quando foi para a cadeira Bases da Educação Ambiental, ele foi assim, dos 
piores que já tive, foi desastroso, não sei, mas acho que ele enlouqueceu durante a 
cadeira, porque toda cadeira, todo período tem problema com ele, com essa cadeira, 
e sempre com essa cadeira. Não sei se é despreparo total dele...

Excerto 27
Ele é um ótimo professor, mas quando chega em Bases ele se perde total. Mas o 
problema porque essa cadeira é ofertada pelo DSE23, e não deveria, e ele disse que 
"a pessoa mais próxima da Educação Ambiental aqui", foi claro, "sou eu" [...] “tenho 
alguns trabalhos com Educação Ambiental", ele disse isso no primeiro dia de aula.

                                                            
23 Departamento de Sistemática e Ecologia.
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Excerto 28
Mas a minha turma e de [participante], foi a primeira turma que ele ministrou essa 
disciplina, teve alguns problemas, e a turma posterior, que deveria "não foi a primeira 
disci... a primeira vez que ele ministrou a disciplina, então se ele se perdeu", enfim, 
mas as outras turmas também...

Excerto 29
Todas relatam os mesmos problemas, os mesmos problemas exatamente, os mesmos 
inclusive de questões de faltas...

Excerto 30
Teve alguns problemas pessoais, porque assim, é uma disciplina que tem trabalhos 
semanais, toda a aula tem alguma atividade...

Excerto 31
Inúteis assim...

Excerto 32

Mas os trabalhos são repetitivos...

Excerto 33
Exatamente, são mais ou menos as mesmas coisas. Ai ele teve um problema de falta 
com uma aluna, aquela aluna acabou sendo reprovada, mas ela não tinha a presença 
e tinha entregue o trabalho, e o trabalho só seria entregue na aula... é uma confusão 
pessoal.

Excerto 34
Toda a aula ele começa a aula apresentando, ele começa a aula com um tema e tal, 
e toda aula tem que entregar um trabalho sobre aquele tema que ele começou. Então 
obviamente se o aluno entregou o trabalho, estava na aula. Tipo, aconteceu comigo 
que eu tinha três faltas e nas três faltas eu tinha entregado o trabalho, eu mostrei...
"professor, olhe aqui, eu estava na aula", e ele falou "ah, é verdade, vou tirar suas 
faltas", só que ele não tirou e no final, enfim, eu fiquei com as faltas. Ai no outro período 
uma aluna foi reprovada por falta, na mesma situação, e todo período tem aluno com 
o mesmo problema com isso...

Excerto 35
Ele também deu uma falta a [participante] que não tinha, e da cadeira em si, de 
Educação Ambiental, todos os trabalhos dele são repetitivos. Tipo, toda a aula, ele 
passa, é o mesmo esquema: trabalho, começa lendo um artigo que é sempre sobre as 
mesmas coisas e no final entrega um trabalho que termina com um vídeo.

Excerto 36
E tem aula que só é vídeo. Ai depois: "é isso ai gente, acabou...", acabou e é a duração 
do vídeo.

Excerto 37
Existe uma competição para saber qual é o melhor vídeo de Educação Ambiental.

Excerto 38
Mas, enfim, tem problemas da disciplina, e eu acho que só relacionado a este 
determinado professor. Até aonde eu sei. Mas ele... fora isso ele é um ótimo professor.
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Excerto 39
Inclusive, eu conversando com o pessoal do bacharelado, teve outras cadeiras já, que 
eu não lembro qual agora, é... que eles disseram que viram muito mais bases da 
Educação do que nessa cadeira... teve uma cadeira ai que o professor mandou 
pesquisar todos os processos do Manaíra24, aquela questão ambiental, porque 
ocorreu, e foram no ambiente, e foram ver aquilo, que eu não sei qual é a cadeira... 
Estudo de Impacto Ambiental25, que ai agente podia ter abordado isso também em 
bases.

Nas intenções dessas falas, identificamos aspectos que ratificam e consolidam 

as representações do grupo ao trazer motivos que os fazem enxergar sua formação 

em EA como falha.

Primeiramente, ao cursar a disciplina Bases de Educação Ambiental, o grupo 

classifica a atuação do docente como “desastrosa” e ironizam seu comportamento 

como de uma pessoa que “enlouqueceu”. Além de afirmar a recorrência do mesmo 

tipo de circunstância em outras turmas. Nota-se que há uma relação professor-aluno 

comprometida no que concerne o ensino-aprendizagem, expressa na própria fala do 

grupo.

Nesse sentido, evocamos Paulo Freire (2011), que ao tratar da forte influência

do professor na história pessoal dos alunos, declara:

[...] o professor autoritário, o professor licencioso, o professor 
competente, sério, o professor incompetente, irresponsável, o 
professor amoroso da vida e das gentes, o professor mal-amado, 
sempre com raiva do mundo e das pessoas, frio, burocrático, 
racionalista, nenhum deles passa pelos alunos sem deixar sua marca 
(FREIRE, 2011, p. 96).

Essas “marcas” a que Freire se refere, são as representações que os 

estudantes carregam em suas vidas e influenciam diretamente no processo de 

aprendizagem, e enfatiza que o

[...] bom professor é o que consegue, enquanto fala trazer o aluno até 
a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um 
desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não 
dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu 
pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas 
incertezas (FREIRE, 2011, p. 96).

                                                            
24 O grupo se refere aos problemas ambientais que ocorrem nas circunvizinhanças do Manaíra 
Shopping Center, localizado em João Pessoa/PB.
25 A disciplina Estudo de Impacto Ambiental é ofertada apenas para o Bacharelado.
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Assim, é importante considerar, as articulações, e as consequências destas na 

prática das representações que os alunos têm da atuação deste profissional. O 

sentido é de uma prática direcionada para o desejo da aprendizagem, e esta, no 

sentido mais radical da palavra: aprendizagem como aquisição de um novo 

comportamento movido pelo conhecimento.

O que circula nas representações do grupo, especificamente a partir desses 

excertos supracitados, remete a uma vivência de abandono intelectual e de abuso de 

autoridade que se confunde com descaso.

Outro aspecto, refere-se ao fato de na medida em que o professor não se 

importa em contabilizar a frequência e atribuir nota às avaliações, ele declara uma 

atuação abusiva, baseada na injustiça, na confusão de notas, na falta de clareza de 

sua metodologia em sala de aula. Vemos, portanto que essa prática docente “acoberta 

uma sutil e dissimulada recusa em socializar os bens culturais” (MORGADO, 2011, p. 

114), e os sentidos negativos que os participantes do grupo experimentam nessas 

práticas de recusa ao ensino, conduzem ao fracasso nas atividades e comprometem 

a motivação em realizá-las (ALVES, 2009). Numa relação pedagógica em que há 

investimento de respeito e compromisso, aprende-se mais. De outro modo, nem o 

desejo de saber, nem o reconhecimento e a autorização da palavra do professor como 

um lugar de saber.

Sobre o eixo do conteúdo ministrado na sala de aula, o grupo também traz

representações específicas, relacionada à realidade de uma vida profissional e os 

desafios que a mesma apresenta, em que estes se pautarão como mediadores do 

aprendizado, na vivência social de seus alunos.

Excerto 40
Se na academia uma cadeira chamada Bases da Educação Ambiental e a gente não 
vê nada de Educação Ambiental em si, vê o que a gente viu na escola, imagina nas
escolas o que é passado sobre isso...

Esse excerto confirma o ideário que a qualidade e o tipo de conteúdo ministrado 

em sala de aula pelo professor, é diretamente proporcional a qualidade de sua 

formação. A fala do grupo aponta que a própria universidade, através da figura 

docente, é culpada pela forma como a EA é trabalhada nas escolas: restrita, simplista 

e acrítica. Isso nos permite relacionar as representações da qualidade da formação 
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com as dos atributos da EA: a medida que o grupo expõe que na escola a EA é 

sinônimo apenas de reciclagem, não abrangendo de forma crítica os 3R, e a 

concretização dos objetivos dos projetos de EA não ocorre. O que há são tentativas 

que se frustram pela incompletude da aprendizagem e formação.

A isso acrescentamos:

Excerto 41
Porque eu tenho a experiência que lá próximo a minha cidade, Sapé, houve um projeto 
em uma escola lá, uma feira, uma feira de ciências, a famosa feira de ciências, que 
uma das séries ficou com o tema Educação Ambiental. Ótimo, maravilha. Vamos fazer 
coleta seletiva. Vamos incentivar a coleta seletiva. Ótimo! Só que a cidade não tem... 
uma, uma... como é que chama? Usina para o tratamento desse material e separá-los. 
Ai o que foi que aconteceu: se fizeram lá os acordos lá com os lixeiros, todo mundo 
colocou seu lixinho lá, separado. Ai passou o caminhão de lixo e o lixeiro pegou e 
jogou tudo dentro do caminhão de uma vez só, ou seja, misturou todo o lixo de novo. 
Então, foi uma atitude impensada, Educação Ambiental não é só fazer coleta seletiva, 
não é só educar para não jogar lixo nas ruas, existe vários outros fatores que permeiam 
essa questão da Educação Ambiental. Mas, infelizmente está sendo pregado isso: 
Educação Ambiental é não poluir e fazer coleta seletiva (grifo nosso).

Nessa fala o grupo traz justamente sua representação de que a EA está sendo 

trabalhada nas escolas de forma ineficiente e isso ocorre porque o que está sendo 

“pregado”, e entendemos com isso reproduzido, é uma má qualidade nas 

apresentações dos conteúdos, recaindo novamente sobre a docência universitária. Se 

não há um debate crítico sobre a temática lixo na academia, não haverá um debate 

crítico na escola – representação do grupo.

Colocamos então que a realização de projetos é, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), uma das maneiras de organizar o trabalho didático, e 

que a utilização desses projetos, tanto na escola quanto na comunidade, estabelece-

se como uma alternativa pedagógica promitente, em relação à organização 

educacional tradicional (BRASIL, 1998).

Ainda segundo os PCN, “a questão ambiental deve ser trabalhada de forma 

contínua, sistemática, abrangente e integrada e não como áreas ou disciplinas” 

(BRASIL, 1998, p.27). Vemos que trabalhar a EA, com a estratégia metodológica de

utilização de projetos, mostra-se um desafio que o grupo nas escolas tem enfrentado 

com muitas dificuldades.

Essas representações do grupo nos permitem refletir de acordo com 

Guimarães (2004), que as práticas pedagógicas de EA devem superar a mera 
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transmissão de conhecimentos ecologicamente corretos e as ações de sensibilização, 

e possibilitando uma cidadania ativa. Ainda segundo o autor:

Nestes, o tema meio ambiente tem sido um dos ‘carros chefes’. No 
entanto, esses projetos de educação ambiental, na maior parte, 
tendem a reproduzir práticas voltadas para a mudança 
comportamental do indivíduo, muitas das vezes, descontextualizadas 
da realidade socioambiental em que as escolas estão inseridas, 
permanecendo assim preso a ‘armadilha paradigmática’ 
(GUIMARÃES, 2004, p. 31).

Essas tentativas ativas, da fala de Guimarães (2004), tomam um modelo de EA 

crítica, política e emancipatória. O grupo relata experiências onde eles próprios não 

conseguem realizar estas atividades, projetos e programas, nem tampouco 

conseguem resolver eventuais problemas da execução, e conceituais/atitudinais, 

além deles mesmos se colocarem em uma posição de perplexidade pelos fatos 

ocorridos.

Não podemos deixar de inferir que no relato do excerto 41, temos uma atividade 

docente realizada por um professor que ainda não concluiu sua formação inicial. 

Apesar deste quadro de estar atuando como um docente sem diploma, os discentes 

que atuaram como professores, já cursaram os principais componentes curriculares 

que possuem relação com a EA.

Ainda sobre essa representação do conteúdo ministrado, e sua relação com o 

sucesso da aplicação de atividades de pesquisa extensão, o grupo relata uma 

experiência de insucesso em sua aplicação. Segue:

Excerto 42
Eu fui voluntário de extensão e bolsistas do PROLICEN26 de Educação Ambiental, e 
é... eu vi uma dificuldade muito grande assim pra trabalhar Educação Ambiental, onde 
eu fui... onde a gente trabalhava né. Que era na Ilha da Restinga27, era complicado 
porque as pessoas mesmo não entendiam a importância do trabalho, não entendiam 
a importância do projeto, mas eu tenho essa experiência em pesquisa e extensão em 
Educação Ambiental. Mas, o problema seria a importância que as pessoas dão a isso...

                                                            
26 O Programa de Licenciatura – PROLICEN, é um programa da Pró-reitoria de Graduação da UFPB 
que visa a realização de projetos que favoreçam a melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura.
27 Ilha fluviomarinha localizada na foz do Rio Paraíba, no município de Cabedelo/PB.
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Nesse excerto, vemos a tentativa de aplicação de um projeto de EA pelo 

PROLICEN, e segundo o grupo, se deu pelo fato dos participantes não entenderem a 

importância do projeto e da EA, e mais uma vez incorremos que o motivo é pela má 

aplicação dos conteúdos. Como estes discentes se tornarão bons docentes em EA se 

o básico de seu conteúdo não lhes é apropriado? Se durante a própria formação do 

educador ambiental, esse não consegue executar um projeto, como este será 

realizado na vida profissional desse futuro docente?

Excerto 43
Imagina ai a deficiência de um profissional desses trabalhando com Educação 
Ambiental da forma que ele aprendeu?

Vemos que o grupo tem ciência de que sua formação em EA está, de acordo 

com eles, sendo deficiente no que concerne sua qualidade nos aspectos conteudistas, 

dos procedimentos e atitudes tomadas. Eles não estão inconsciente do processo, já 

que os frutos de nossa análise, o texto transcrito do grupo focal, está impregnado das 

suas representações, aqui expostas.

Para que a EA seja efetiva, devemos rever como as práticas docentes têm se 

pautado na formação dentro das IES, buscando, dessa forma, desenvolver práticas 

ecológicas, sustentáveis e uma visão crítica dentro de um ambiente escolar e, 

consequentemente, da comunidade como um todo.

4.3 Estrutura da formação

Quanto a estruturação do curso, utilizamos como base o PPC, para analisar as 

representações dos estudantes.

Primeiramente, para analisar as representações dos estudantes sobre a 

estrutura da sua formação, precisamos realizar uma explanação da estrutura do PPC, 

vendo todos os seus aspectos, desde sua justificativa até a oferta de disciplinas. Uma 

análise documental e curricular do PPC do curso não faz parte dos objetivos deste 

trabalho, então todos os dados encontrados são apenas de consulta.

Dessa forma, concordamos com Silva (1995) ao falar que as questões 

curriculares só ganham destaque na introdução de uma nova disciplina, ou porque 

não de um novo curso, e fora isso, ele é dado como indiscutível e raramente é alvo de 
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problematização. Ainda segundo o autor, corporifica-se no currículo uma determinada 

identidade individual e social. Portanto, o debate que se seguirá sobre a estrutura 

curricular do curso, apesar de estar consolidada, será discutido aqui. Uma rara 

ocasião, como afirmou Silva (1995).

O curso de Ciências Biológicas em sua modalidade de Licenciatura, já em sua 

Justificativa, traz um ideário de formação levando em conta as “novas necessidades 

ambientais” (BRASIL, 2006, p. 8). Ainda na sua justificativa, há uma crítica ao currículo 

antigo, onde “as áreas relacionadas ao meio ambiente são muito pouco contempladas 

não havendo conteúdos relativos à Educação Ambiental, à recuperação de áreas 

degradadas etc” (BRASIL, 2006, p. 8).

Observamos assim, que o componente de EA toma espaço e importância nas 

primeiras páginas do currículo atual, e pauta-se como uma área indispensável na 

formação dos profissionais, sejam bacharéis ou licenciados, das mais 

contemporâneas questões do ser humano e dos seres vivos. Essas são tendências 

indispensáveis na formação de um profissional educador ambiental atualmente, onde 

as questões ambientais devam permear por toda a proposta curricular.

Quanto aos objetivos do curso, segundo a Lei 6684 de 03/09/79, o Decreto 

88438 de 23/07/83, o Parecer CNE/CES 1.301/2001; Resolução CNE/CES 7/2002, e 

o Parecer CNE/CP 009/2001; Parecer CNE/CP 027/2001; Resolução CNE/CP 1/2002,

o biólogo é capaz de “Ministrar Ciências (ensino fundamental), Biologia (ensino 

médio), formação universitária, educação ambiental e educação sanitária, assim 

como a elaboração de material didático” (p. 15) (grifo nosso). Em diversos outros 

pontos desse tópico temos referências as questões ambientais: “avaliação do impacto 

ambiental, monitoramento de recursos bióticos, auditoria ambiental, estudos 

ecológicos” (p. 16), “Exercer controle ambiental no que se refere à poluição, 

tratamento de esgoto e lixo, contaminação atmosférica, pesticidas e fitossanitários” (p. 

16), “Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e 

ambiental (p. 17) (grifo nosso), “Portar-se como educador consciente de seu papel 

na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva sócio-ambiental” (p. 18) (grifo 

nosso).

Já sobre o campo de atuação, destacamos que o PPC aponta, baseado na 

Resolução CF-Bio 10/2003, que dispõe sobre a área de atuação do Profissional 

Biólogo, há uma subárea que especifica-o como habilitado para a “Educação 

ambiental” (p. 19), dentro do subitem “Educação” (p. 19).
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Ainda no PPC, há uma sessão que contempla as competências e habilidades 

específicas de cada habilitação, e estas baseiam-se na Resolução CNE/CP 1/2002. 

Para Perrenoud (1999), existem vários significados para a noção de competência, 

mas pode-se definir como “uma capacidade de agir eficazmente em um determinado 

tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (p. 7), pondo 

em sinergia vários “recursos cognitivos” (p. 7), entre eles, os conhecimentos. Dessa 

forma, essa sessão busca não mostrar quais conteúdos devam ser contemplados, 

mas sim o conjunto de competências a serem desenvolvidas no profissional.

Buscando no PPC sobre as competências relacionada as questões ambientais, 

as mesmas são contempladas no texto a seguir:

Assim, espera-se que o Biólogo/Licenciado/Bacharelado desenvolva 
as competências, habilidades e atitudes necessárias e desejáveis para 
exercer a sua função de professor/educador/pesquisador, consciente 
de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na perspectiva 
sócio-ambiental tais como as de:

 Dominar a área de conhecimento a ser ensinada em todas as 
suas dimensões, de modo a contemplar modelos explicativos 
atuais, questões relacionadas a história e epistemologia da 
ciência, os obstáculos epistemológicos na história da 
construção do conhecimento científico atual, e as interações 
Ciência/Tecnologia/Sociedade/Ambiente associadas a ele; (p. 
25) (grifo nosso).

Sobre a estrutura curricular, advindo da Resolução CNE/CES 7/2002, podemos 

observar que não há nenhuma indicação direta relativa a EA em nenhum dos eixos 

norteadores apresentados. Segundo Silva (1995), temos o currículo como “o conjunto 

de todas as experiências de conhecimento proporcionadas aos/às estudantes” (p. 

184). Assim, os componentes que deveriam ser parte integrante da estrutura 

curricular, para atender às demandas contemporâneas de uma formação ambiental, 

são ausentes, incorrendo em um retrocesso, no que concerne a formação ambiental,

em relação ao explanado na justificativa do PPC.

Seguindo dentro da estrutura curricular, temos, no documento, cinco áreas 

curriculares: Biologia Celular, Molecular e Evolução; Diversidade Biológica; Ecologia; 

Fundamentos de Ciências Exatas e da Terra; e Fundamentos Filosóficos e Sociais. 

Destaca-se entre estes, o fundamento Ecologia, como sendo o único a trazer uma 

proposta relativa a EA, onde busca compreender as
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[...] 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 (p. 27) (grifo nosso).

Observamos que não é uma utilização direta da terminologia Educação 

Ambiental em si, mas dos termos educação e ambiente. Nesse aspecto, podemos 

correlacionar estas duas áreas sem perder sua intenção, como já exposto nesse 

trabalho.

Já sobre os componentes curriculares, levando em consideração apenas a 

modalidade Licenciatura, que é o foco desse trabalho, a matriz curricular do curso 

divide-se em cinco: Conteúdos Básicos Profissionais (CBP), Conteúdos 

Complementares Obrigatórios (CCOB), Conteúdos Complementares Optativos 

(CCOP), Conteúdos Complementares Flexíveis (CCF) e Conteúdos Básicos 

Profissionais da Modalidade Licenciatura.

Os CCOP, conhecidos como optativas, são divididas em quatro áreas de 

aprofundamento: Biologia Vegetal, Biologia Animal, Ecologia, Biologia Celular e 

Molecular; e os CCOP para a Licenciatura. Estas quatro áreas de aprofundamento 

não fazem parte da matriz curricular da Licenciatura.

Encontramos três disciplinas que tratam diretamente a EA em sua ementa na 

matriz curricular do curso. O Quadro 3 traz suas características:

Quadro 3 - Disciplinas que tratam de EA no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPB, 
PPC 2006.

DISCIPLINA
CRÉDITOS / 

CARGA
HORÁRIA

EMENTA

CCOB

Educação, Meio 
Ambiente e Saúde nas 
Escolas 

Créditos: 04
Horas: 60

Representações de meio 
ambiente/natureza e saúde produzidas 
pela escola, pelos diferentes sistemas 
de conhecimento (tradições culturais) e 
pela mídia (documentários, cinemas, 
revistas, TV) e nos livros didáticos e 
paradidáticos. Problematização e 
análise da visão antropocêntrica de 
natureza nos textos e discursos 
veiculados e produzidos nos espaços 
formais e não-formais de educação. 
Visão reducionista/mecanicista de 
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saúde humana. Programas de saúde 
nas escolas de educação básica.

Bases de Educação 
Ambiental 

Créditos: 04
Horas: 60

A evolução histórica e teórica da 
educação ambiental. Complexidade 
ambiental. Princípios e estratégias de 
educação ambiental. A educação 
ambiental como eixo do 
desenvolvimento sustentável. 
Características, funções e objetivos da 
educação ambiental para o 
desenvolvimento sustentável. Linhas de 
atuação: Cultura e valores ambientais.

CCF

Educação Ambiental Créditos: 03
Horas: 45

Contribuir para uma consciência crítica e 
criativa sobre as questões ambientais, 
entendendo-se como crítica a 
compreensão da origem e a evolução 
dos problemas ambientais, 
considerando-se, para tanto, os 
aspectos biológicos, físicos e químicos, 
bem como os sócio-econômicos, 
políticos e culturais. Dentro do atual 
contexto tecnológico, pretende-se 
desenvolver a plena cidadania, 
garantindo a qualidade de vida e 
utilizando racionalmente os recursos 
naturais em benefício das gerações 
atuais e futuras.

Fonte: RESOLUÇÃO N° 65/2006 CONSEPE/UFPB, 19 e 20 de outubro de 2006

Podemos observar que apenas duas disciplinas fazem parte de componentes 

curriculares obrigatório (CCOB), e estão presentes para todos os alunos do curso, já 

a outra, é ofertada pelo Centro de Educação (CE), e pauta-se como um CCF.

A primeira representação que os estudantes têm é em relação a própria 

estrutura curricular, onde o grupo traz que a quantidade de disciplinas é insuficiente, 

e mesmo sendo poucas. Os estudantes cursaram as duas disciplinas e uma não

cumpriu seu papel por completo, como vemos a seguir, onde eles falam das disciplinas 

que contribuíram para sua formação ambiental:

Excerto 44
Educação, Meio Ambiente e Saúde nas Escolas, só e apenas ela.

Excerto 45
E mesmo a Bases de Educação Ambiental sendo ruim, de alguma forma se tirou 
proveito... contribuiu né... mesmo sendo ruim...
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Podemos observar que para o grupo, há apenas duas disciplinas que tratam de 

conteúdos da EA, e durante a realização do grupo focal nenhuma outra disciplina foi 

comentada. Vale salientar que no excerto 39 há uma referência a disciplina Estudos 

de Impacto Ambiental28, sendo essa exclusiva dos alunos do Bacharelado, além de 

sua ementa ser direcionada para a avaliação de impactos ambientais.

O escopo do curso traz apenas Bases de Educação Ambiental e Educação, 

Meio Ambiente e Saúde nas Escolas como constituintes da formação ambiental. 

Baseamos, também, essa afirmação, pelo fato de que em nenhum momento foi citado 

o nome de outra disciplina constituinte da matriz curricular da Licenciatura que faça 

referência a EA, e mesmo sendo inferidos pelo moderador da sessão, o grupo não

trouxe nenhuma representação sobre outras matérias.

Excerto 46
Moderador:
Então, tem outras disciplinas que também abordam questões em Educação 
Ambiental?

Excerto 47
Não sei não, mas eu acho que é optativas né?

Excerto 48
Optativas, são optativas só do Bacharelado. A Licenciatura só tem duas disciplinas 
optativas, e a gente não pode utilizar esses créditos pagando uma disciplina do 
bacharel, são optativas obrigatórias da Licenciatura.

Primeiramente, o grupo se refere a quantidade dos CCOP ofertados para a 

Licenciatura: apenas a possibilidade de cursar duas disciplinas de 4 créditos cada, 

integralizando 60 horas/aula. É feita essa comparação pelo fato de que os alunos do 

bacharelado cursarem nove disciplinas dos CCOP, com um total de 36 créditos, 540 

horas/aula. Essa diferença se dá pelo fato da Licenciatura ter o módulo de CCOB, 

exclusivo dessa modalidade, que ofertam disciplinas didático-pedagógicas para o 

profissional docente das ciências biológicas, e essas, serem equivalentes, na 

                                                            
28 Estudos de Impacto Ambiental – Créditos: 04; Carga horária: 60 horas; Ementa: Aspectos 
históricos e conceituais de Estudos de Impactos Ambientais (EIA). Aspectos processuais e 
metodológicos de EIA. Técnicas de previsão e identificação de impactos ambientais. Impactos sociais 
e econômicos. Avaliação do impacto ambiental sobre a saúde pública. Monitoramento. Mitigação 
ecológica.
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estruturação da matriz curricular em créditos, de um conjunto de disciplinas de uma 

área de aprofundamento para o Bacharelado.

Vale ressaltar que apesar de não ter em sua grade curricular a mesma 

quantidade de disciplinas optativas, de acordo com a Portaria PRG/G/N°. 003/201029, 

o estudante pode se matricular em até 16 créditos, 240 horas/aula, em disciplinas que 

não constituam a sua matriz curricular, e esses serão contabilizados como 

extracurriculares. Esses conteúdos não integralizam a quantidade mínima para a 

formação do profissional, em caráter de contabilização de horas/aula, mas agregam 

na formação do profissional deste futuro docente.

Dessa forma, segundo o grupo, o Bacharelado possui uma maior oferta de 

disciplinas relacionadas à EA, mesmo que essas não façam parte de sua estrutura 

primária. O Quadro 4 destaca essas disciplinas, sua carga horária e ementa.

Quadro 4 - Disciplinas CCOP que tratam de EA no curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da 
UFPB, PPC 2006.

DISCIPLINA
CRÉDITOS / 

CARGA 
HORÁRIA

EMENTA

CCOP – ÁREA DE APROFUNDAMENTO EM ECOLOGIA

Pesquisa em Educação 
Ambiental

Créditos: 04
Horas: 60

Elaboração, execução e avaliação de 
projetos de pesquisa e práticas de 
educação ambiental. Interfaces em 
projetos ambientais. Experiências em 
projetos de educação ambiental em 
espaços formais e não-formais.

Metodologia e Técnicas 
Participativas em 
Educação Ambiental

Créditos: 04
Horas: 60

A prática da educação para orientação e 
realização de programas de gestão e 
educação ambiental. Processos 
educativos de formação e informação 
orientada para conscientização crítica, 
preservação e conservação do 
ambiente. A interdisciplinaridade e a 
transdisciplinaridade. Atividades 
pedagógicas aplicadas à Educação 
Ambiental.

Fonte: RESOLUÇÃO N° 65/2006 CONSEPE/UFPB, 19 e 20 de outubro de 2006

Essa representação que o grupo tem sobre a quantidade insuficiente de 

disciplinas ligadas a EA na licenciatura ser insuficiente, está diretamente ligada a 

                                                            
29 A Portaria PRG/G/N°. 003/2010 trata da matrícula em disciplinas extracurriculares.
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representação da dualidade Bacharelado vs Licenciatura, objeto de insatisfação para 

os discentes.

Outra representação da estrutura do curso apresentada pelo grupo faz 

referência a estrutura curricular dos conteúdos e ementas das disciplinas, mais 

especificamente onde a EA está localizada e como ela transita pelas disciplinas do

curso.

No primeiro momento há uma referência da possibilidade de outras matérias

abordarem os conteúdos de EA durante as aulas.

Excerto 49
Disciplinas da zoologia, raramente eles abordam...

Excerto 50.

É mais sistemático...

Excerto 51
É, sistemático, ecologia também, nem sempre que deveria abordar, claro né...

Excerto 50
Ecologia é mais... programas...

Nesses excertos, o grupo traz a representação de que as questões ligadas a 

EA não são tratadas nas disciplinas que não têm diretamente um contexto ambiental. 

Essa é uma abordagem conhecida como transversal.

A transversalidade surge como uma maneira de estudar temas socialmente 

relevantes, que não pertencem a nenhuma área do conhecimento específica e 

necessitar ser trabalhados transversalmente entre várias disciplinas. Para Leite e 

Medina (2001), as questões trazidas transversalmente e seu tratamento, expõem os 

objetos de conhecimento em suas inter-relações, dessa forma não há possibilidade 

de realizar um trabalho utilizando uma visão disciplinar ortodoxa. Trata-se de um 

assunto tão rico e vasto que as suas ramificações atingem de forma transversal todas 

as áreas do conhecimento (FREITAS, 2006)

Já a relação da Ecologia com a EA é de fato indissociável, e, de acordo com 

Ferreira (2007), os estudos

[...] em Ecologia constituem um componente básico da educação 
ambiental, tendo em conta que os conhecimentos de Ecologia podem 
contribuir para promover atitudes relacionadas com a preservação do 
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ambiente à medida que os alunos compreendem melhor a relação da 
espécie humana com a Biosfera (p. 42).

O grupo traz que esta perspectiva não é efetivada no curso. Perde-se uma 

importante oportunidade de trabalhar a EA nos mais variados contextos dentro das 

diferentes áreas das ciências biológicas. O próprio PPC traz algumas possibilidades, 

nas ementas das disciplinas, de se trabalhar a EA por toda a formação docente, como 

por exemplo questões ambientais nos diferentes grupos de plantas e animais, em 

especial, além de sua ecologia e as consequências das ações do ser humano sobre 

os diferentes grupos.

Ao trabalhar apenas com “programas” em ecologia, deixamos de pensar 

criticamente este componente, tão ligado a EA. Nessa mesma perspectiva, Ferreira 

(2007) afirma que a abordagem da ecologia sustenta um componente ativo que não 

se trata apenas de suas noções, mas sim de uma forma mais ativa de compreender 

para agir.

No segundo momento, emergem representações da necessidade de uma 

integração, de uma abordagem da EA de forma mais ampla no curso, nesse caso 

interdisciplinar.

Excerto 52
É, eu tou dizendo assim, que deveriam... são disciplinas que deveriam, abordar esses 
temas e elas deixam muito a desejar, ter uma interdisciplinaridade, se é que isso 
existe... (grifo nosso).

Excerto 53

Mas eu acho que tem a melhorar, deveria ter disciplinas que fossem integradas, que 
tivesse essa interdisciplinaridade, que é um nome bonito, grande, mas que na 
prática é bem difícil de se colocar (grifo nosso).

Esse enfoque interdisciplinar é resultante dos encontros internacionais (Tbilissi, 

Belgrado, Rio 92 e outros), e segundo Leff (1996) foram reduzidos a processos gerais

de consciencialização e criação de componentes de qualificação inseridos

funcionalmente em projetos de gestão ambiental, guiados meramente por princípios 

de rentabilidade econômica.

A própria natureza do meio ambiente, é pautada de forma tão complexa e de 

sua multiplicidade de interações, uma só disciplina não poderia abordar questões 
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ecológicas, políticas, sociais, econômicas, éticas, culturais científicas e tecnológicas 

(DIAS, 2003).

Sobre esse aspecto, vemos nos excertos que o grupo traz uma representação 

de uma interdicisplinaridade que não é efetiva, e que não faz parte de sua formação 

no caráter ambiental. Observamos nos grifos feitos que o grupo mostra descrença e 

ironiza essa prática, que deveria trazer uma abordagem epistemológica.

Se durante a formação ambiental no curso não se tem, na fala do grupo, uma 

abordagem interdisciplinar, e tampouco, trabalha-se transversalmente a EA, de que 

forma esses futuros docentes irão atender às necessidades curriculares, sociais, 

didáticas, e porque não, epistemológicas na sala de aula, finalidade da formação de 

licenciados?

Para Lima (2011), a interdisciplinaridade da EA, como proposta pedagógica, é 

de difícil execução, visto que não há um consenso sobre essa prática entre os 

profissionais que trabalham com EA. Este consenso, baseado na fala do grupo, 

começa desde a formação acadêmica.

Um dos principais obstáculos da implementação de uma EA interdisciplinar, é, 

segundo professores, coordenadores e diretores, a própria noção de EA, que gera 

confusão quanto ao seu significado, princípios e metodologia (ANDRADE, 2003), e 

ainda segundo o autor, há uma grande variedade de conceitos, incluindo o de 

interdisciplinaridade, podendo ser aceitos sem uma reflexão necessária e sem um 

pensamento crítico, o que acaba inviabilizando sua aplicação devido a essa variedade 

de entendimentos.

Dessa forma, devido a essas especificidades na formação do grupo, 

emergentes em suas representações, podemos inferir, de acordo com Reigota (2011),

que muito provavelmente os PCN têm gerado influência na formação ambiental. O 

autor ainda declara que com a inclusão da EA nos PCN, houve uma mudança de 

terminologia, e a transversalidade passou como sinônimo de interdisciplinaridade, já 

que esses

[...] dois conceitos são bem diferentes e implicam em práticas 
pedagógicas com características diferentes [...] uma prática 
pedagógica interdisciplinar trabalha com o diálogo de conhecimentos 
disciplinares e que a transversalidade, pelo menos como foi definida 
pelos precursores, não desconsidera a importância de nenhum 
conhecimento, mas rompe com a ideia de que os conhecimentos 
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sejam disciplinares e que são válidos apenas os conhecimentos 
científicos (REIGOTA, 2011, p. 42).

Não obstante, essas representações não perdem o vínculo com as 

apresentadas anteriormente, onde não há uma oferta mínima de disciplinas, e onde 

os aspectos didáticos e epistemológicos, perfeitamente aplicáveis nos outros 

componentes curriculares, são inexistentes e ignorados.

Outra representação que o grupo traz sobre sua formação é relativo aos CCF, 

que segundo o PPC do curso, são contabilizados com a participação em

[...] seminários, congressos, colóquios, oficinas, tópicos especiais, 
projetos de ensino, pesquisa e extensão ou componentes curriculares 
em áreas a fins, regulamentadas por Portaria do Colegiado do Curso, 
denominada Tópicos Especiais em Ciências Biológicas

Essas atividades são contabilizadas como créditos que integralizam a carga

horária total do curso, além de ser uma exigência que os estudantes participem de 

atividades que não sejam exclusivamente de ensino, abordando, dessa forma, os 

outros eixos universitários.

Como essas atividades, flexíveis, passam a contabilizar créditos necessários 

para a formação dos estudantes, torna-se importante que os mesmos tenham a sua 

disposição diferentes opções, e buscando conhecer a contribuição do curso na oferta 

de CCF relacionados à EA, segue-se os seguintes excertos:

Excerto 54
Acho que no meu caso tem sido falta de oferta, porque, eu mesmo nunca vi, nunca 
soube de pesquisa relacionado a Educação Ambiental disponível.

Percebemos que os estudantes desconhecem a existência de projetos e grupos 

de pesquisa disponíveis a sua participação, e este tem sido o principal motivo, de 

acordo com os mesmos, para não participarem de nenhuma pesquisa na área de EA. 

O curso de Ciências Biológicas é um curso localizado no Centro de Ciências Exatas 

e da Natureza (CCEN), onde suas disciplinas são ofertadas em dois departamentos: 

o Departamento de Sistemática e Ecologia (DSE), e o Departamento de Biologia 

Molecular (DBM). Para os alunos da Licenciatura, o CE, é o responsável pela oferta 

de grande maioria das disciplinas didático-pedagógicas, sendo o mesmo localizado 
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fisicamente distante do CCEN. Esta informação trona-se importante devido ao fato de 

que há um Grupo de Pesquisa, devidamente registrado na UFPB: O Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Educação Ambiental (GEPEA)30, e este ser constituídos por diversos 

professores do curso, relacionados às disciplinas didático-pedagógicas e de alguns 

estudantes do curso, além de alunos de mestrado e doutorado de diversos programas 

de pós-graduação. Esse é o principal motivo desse grupo não ser tão difundido no 

curso: a distância física entre a localização do grupo e a região onde se concentram 

as aulas dos alunos do curso.

Outro tipo de atividade que pode ser creditada na carga horário do curso, é a 

participação em eventos técnico-científicos. Após serem perguntados pelo moderador 

sobre a contribuição da participação de eventos de EA, o grupo não recordava da 

realização de nenhum, mesmo com uma das participantes estar vestindo a camisa de 

um colóquio em EA.

Excerto 55
A gente também participou desses...

Excerto 56

Eu tinha esquecido... pra você ver, é informado.

Excerto 57
(risos)

Excerto 58
Deus me livre...

Excerto 59
É congresso né? É congresso? Fui pra dois já, de Educação Ambiental: o Colóquio de 
Educação Ambiental e o Nacional de Educação Ambiental aqui.

Excerto 60
O congresso em si a gente não viu nada... porque a gente tava na organização. Mas 
no meu caso eu fiquei na monitoria de um minicurso, ai serviu ainda porque o minicurso 
me interessava. Era Educação Ambiental em Unidades de Conservação, ai a 
palestrante... a ministrante... quem tava dando o minicurso. É... falava coisas 
interessantes e isso contribuiu de alguma forma pra parte de unidades de conservação 
mesmo.

Excerto 59

O meu foi sobre Paulo Freire... tem nada a ver... (risos)

                                                            
30 Site do grupo: https://sites.google.com/site/coloquioea/
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Outro aspecto das representações do grupo que emerge, é o desconhecimento 

da vertente ambiental nas obras de Freire. Segundo o autor, a

[...] ecologia ganha uma importância fundamental neste fim de século. 
Ela tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter 
radical, crítico ou libertador. Não é possível refazer este país, 
democratizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar 
gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor 
(FREIRE, 2000, p. 67).

Segundo Adreola (2003), a obra de Paulo Freire é repleta de contribuições para 

a temática ambiental, e segundo o autor, “de ordem mais geral sobre o sentido 

ecológico da pedagogia freireana de libertação” (p. 63).

Podemos observar, nesses excertos, que o grupo não demonstra intimidade 

com os eventos em que participaram, tanto sobre sua temática, quanto sua natureza, 

mesmo sendo estes eventos de alcance nacional.
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5 CONCLUSÃO

Esta dissertação objetivou a análise das representações sociais que os alunos 

do último período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPB têm sobre 

sua formação em EA. Foi levado em conta a necessidade urgente de uma educação 

verdadeiramente ambiental e ecológica, resultante das grandes conferências 

internacionais, e as IES brasileiras como principais formadoras de educadores 

ambientais no Brasil, de maneira quase que completamente hegemônica.

Devido a características culturais, o professor de ciências e biologia é, no 

ambiente escolar, o principal profissional a trabalhar as questões de cunho ecológico 

na educação básica. Deste ponto, considerou-se a importância de conhecer como tem 

se pautado a formação desses profissionais, a partir de um conhecimento socialmente 

formado: as representações sociais.

Adotamos como ponto de partida desse trabalho um enquadramento histórico 

do percurso da EA, entendendo os aspectos sociais e culturais de sua origem, além 

da necessidade de sua inclusão como prática pedagógica. O papel do professor nesta 

ação pedagógica é resultante, em grande parte, de sua formação, e é neste momento 

que passamos a apreciar a necessidade de que esta seja efetiva no atendimento das 

demandas educacionais contemporâneas, sejam elas de ordem, social, cultural, 

econômica, etc. Ao final desta parte, o debate sobre a legitimidade do estudo das 

representações sociais, da TRS de Moscovici, como conhecimento válido, que 

vislumbra a percepção que os sujeitos têm sobre o meio em que estão inseridos e que 

interagem.

Na Parte 2 – Percurso Metodológico, apresentamos os instrumentos 

metodológicos, seus pressupostos e justificamos as suas escolhas e seus usos, de 

forma que esta pesquisa estivesse validada dentro dos critérios e bases da pesquisa 

social, mais especificamente qualitativa. Aqui, as falas dos sujeitos foram coletadas 

com a formação de um Grupo Focal, transcrita, e tratada com a codificação advinda 

da Teoria Fundamentada, identificando, assim, as categorias que emergiram as 

representações desses sujeitos. A análise dessas representações e sua interpretação, 

foi, dentro de cada mensagem e de cada excerto, baseada na unidade de análise 

Tema, de forma tal que as referências sociais expostas e as concepções da realidade 

puderam ser debatidas.
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Na terceira e última parte do texto, “Conectando Sujeitos e Objeto”, os debates 

puderam ser iniciados, pois nesse ponto, houve a análise dessas representações com 

a voz do autor desse trabalho e dos autores referenciados nessa obra. Estas 

representações foram organizadas em três categorias principais (Atributos da EA, 

Qualidade da formação e estrutura da formação), e estes subdivididos em outras 

nove. A análise destas categorias embasaram e fundamentaram as considerações 

apreciadas a seguir.

Compondo a primeira categoria, Atributos da EA, o Discurso leigo e o Discurso 

midiático tomaram foco como representação. Verificamos que o grupo teve ciência da 

importância, dentro do sentido social e do caráter epistemológico da temática, que a

formação profissional do educador ambiental deve ser eficiente em seus objetivos.

O chamado Discurso leigo, referiu-se ao modo de como o grupo relatou a visão 

que a população tem sobre os significados da EA: reduzindo-a principalmente a 

temática Lixo. Assim, para o grupo, a população em geral possui uma limitação da 

visão de EA que pode ser observada na perca de referencial por não abordar outras 

dimensões. Ressaltamos desse modo um panorama de carência de uma

fundamentação em preceitos de uma compreensão integral, nas relações ecológicas, 

sociais, culturais, econômicas, entre outras.

Verificamos que esta maneira simplista de abordagem e pensamento, é 

trabalhada e desenvolvida dentro de um Discurso midiático, mascarando diversos 

aspectos prioritários. A mídia, influente e globalizada, representação do grupo, 

dissemina as questões ecológicas como moeda, como capital, que agrega valor a 

produtos, desculpabilizando o consumismo das demandas ambientais.

Observamos ainda que nesta linha de pensamento, o lixo é o problema, e ele 

pode ser combatido apenas com a utilização de produtos ecologicamente corretos, 

produtos verdes, correlacionando esses dois discursos. Sobre isto, Layrargues (2011)

pondera que há uma priorização excessiva da reciclagem sem um debate sobre o 

consumo, enfatizando o Discurso leigo do lixo com o Discurso midiático, capitalista e 

liberal.

A segunda categoria, que trata da Qualidade da formação, concentra no papel 

do professor formador todas as expectativas e responsabilidades. Três aspectos são

destacados: os procedimentais, com a didática trabalhada em sala; os conceituais, 

representado pelos conteúdos ministrados; e os atitudinais.



83

O primeiro aspecto trata da temática que dicotomiza as habilitações 

Bacharelado e Licenciatura é tratada e representada como medidor qualidade para o 

grupo. Há uma compatibilização da qualidade do professor com a sua habilitação, ou 

seja, o bom professor sabe passar o conteúdo e é licenciado, já o mais técnico e sem 

didática é bacharel. Entendemos que esta desarticulação é reflexo da separação entre 

ensino e pesquisa na universidade (PEREIRA, 2000).

Caracteriza o segundo aspecto, temos a ênfase na deficiência didática das 

aulas dos professores não-licenciados, o que, de acordo com o grupo, resulta em uma 

administração falha das modalidades e recursos didáticos em sala, diminuindo a 

qualidade da formação.

O terceiro aspecto de Qualidade da formação refere-se as representações que 

interferem na qualidade: atitudes professorais, que influenciam diretamente na 

aprendizagem dos discentes, havendo prejuízo na formação. Segundo o grupo, a 

atuação abusiva do docente deixou marcas (FREIRE, 2011) negativas que

direcionaram a formação para falha.

Na terceira categoria, que trata da Estrutura da formação, emergiram três 

aspectos que refletem as representações: Interdisciplinaridade, Poucas matérias e 

Pesquisa e extensão. Segundo o grupo, não há interdisciplinaridade da temática 

ambiental no curso: negligenciada mesmo quando encontra-se presente na ementa 

de algumas matérias e insuficiente na quantidade de matérias que trabalhou EA 

durante o curso. Ainda verificamos o desconhecimento por parte do grupo da oferta 

de pesquisa e extensão relacionadas a EA, mesmo com a existência de Grupos de 

Pesquisa e programas acadêmicos.

Constatamos a falta de representatividade da EA, pois mesmo com a posse de 

itens (brindes) de eventos voltados a temática ambiental, o grupo não enfatizou a 

participação nos mesmos, e mostrou desconhecimento em relação as atividades que 

participaram.

Pudemos observar um cenário em que as representações que o grupo traz é 

de uma formação falha. A análise permitiu-nos verificar em que aspectos esta 

formação pautou-se desta forma:

 Na cultura do pesquisador mais importante que o professor, com a 

desarticulação ensino x pesquisa, descreditando os docentes previamente 

pela sua formação inicial;
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 No descompromisso com a ética e irresponsabilidade na formação de 

novos docentes, seja pela preparação e ministração de sua aula, seja pelo 

desrespeito e abuso com as atividades e avaliações;

 Na deficiência da articulação da EA nas disciplinas do curso;

 No reduzido número de disciplinas com temáticas ambientais;

 Na diminuta oferta de atividades acadêmicas (pesquisa e extensão) em EA, 

assim como sua divulgação.

Diante destas representações, entendemos que é de suma importância que a 

formação do educador ambiental se dê de forma efetiva e satisfatória, já que não é 

apenas nas universidades que eles irão atuar, e sim diretamente nas escolas e com a 

população. É preciso que o lixo não seja mais sinônimo de EA. É preciso que um 

produto não seja mais consumível que outro apenas por ser mais reciclável e verde

que seus concorrentes. Esses professores que estão se formando serão os 

professores que estão com estes alunos e pais, educando ambientalmente para uma 

sociedade mais ecológica, em que as demandas da natureza sejam respeitadas e 

utilizadas com responsabilidade, de forma que possamos repensar de forma crítica, e 

ensinar nossos alunos e alunas a fazer o mesmo, a nossa relação com o mundo e 

suas demandas.

Estas considerações servem de base para que possamos continuar a investigar 

a formação de educadores ambientais no ensino superior, de forma que contribuam 

para a formulação de uma estrutura curricular e de curso que atendam as 

especificidades ambientais contemporâneas, dentro dos mais diversos contextos, e 

que este locus sirva de base não apenas para um cenário de formação docente, mas 

também do engenheiro, do profissional de saúde, do matemático e físico, todos com 

uma visão e sensibilidade ecológica, para que as ações de EA não se restrinjam 

apenas no ambiente escolar.

Por fim, não é objetivo deste trabalho elucidar e solucionar problemas e 

qualquer outra circunstância na formação, nem esgotar nenhuma possibilidade, mas 

sim sugerir soluções e apontar caminhos para uma melhoria na formação do 

profissional, que atualmente é responsabilizado pelo trabalho EA na escola: o 

professor de Biologia.
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APÊNDICE 1 - Termo de consentimento livre e esclarecido

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da 
pesquisa intitulada DA FORMAÇÃO À PRÁTICA: representações sociais e docência em 
educação ambiental, desenvolvida por José Adriano Cavalcante Angelo, aluno do Mestrado 
em Educação do Curso de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, 
sob a orientação do professor Dr. Francisco José Pegado Abílio.

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 
para o sucesso da pesquisa. Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do 
estudo, que, em linhas gerais é INVESTIGAR AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A 
FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS EGRESSOS DO CURSO DE 
LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UFPB.

Fui também esclarecido (a) de que os usos das informações por mim 
oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 
humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de 
Saúde, do Ministério da Saúde.

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de UM 
GRUPO DE DISCUSSÃO, denominado de GRUPO FOCAL, que se caracteriza como uma 
técnica de investigação, executada através de intercâmbio de opiniões num grupo, a ser 
gravada a partir da assinatura desta autorização. O acesso e a análise dos dados coletados 
se farão apenas pelo pesquisador e seu orientador.

Estou ciente de que caso os resultados desta pesquisa sejam 
apresentados em eventos da área de educação ou publicados em revista científica, o sigilo 
do meu nome será resguardado.

Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse a qualquer 
momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 
constrangimentos.

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa (CONEP).

JOÃO PESSOA, _______ de _________________ de _______ .

________________________________________________________ 
Assinatura do (a) participante: 

________________________________________________________ 
Responsável legal (caso participante menor de idade): 

________________________________________________________ 
Assinatura do pesquisador: 

________________________________________________________ 
Assinatura do (a) testemunha (a):

Para fins de consulta e informação, segue abaixo os contatos do pesquisador e de seu 
orientador:

Pesquisador: José Adriano Cavalcante Angelo
E-mail: adriano.angelo@gmail.com
Telefone: (83) 8640-5004 / (083)9613-4482 / (083)3576-5737

Orientador: Dr. Francisco José Pegado Abílio
E-mail: chicopegado@yahoo.com.br / chicopegado@hotmail.com
Telefone: (083)9306-4074
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Anexo 1 - Resolução N° 65/2006 CONSEPE/UFPB, 19 e 20 de out de 2006

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

RESOLUÇÃO N° 65/2006

Aprova o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em 

Ciências Biológicas, Bacharelado e Licenciatura, do Centro de Ciências 

Exatas e da Natureza, Campus I, desta Universidade.

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, da Universidade Federal da Paraíba, no uso de 

suas atribuições e tendo em vista o que deliberou em reunião realizada nos dias 19 e 20 de outubro de 

2006 (Processo nº 23074.019044/06-50),

CONSIDERANDO:

a necessidade de capacitação de profissionais para atuar nos campos de trabalho emergentes na área;

os critérios e os padrões de qualidade estabelecidos pela UFPB para formação de profissionais;

a importância de um Projeto Político Pedagógico dinâmico e atual que estará em constante processo 

de avaliação;

as diretrizes fixadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, que orientam 

a elaboração curricular;

as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Ciências Biológicas, instituídas 

pela Resolução CNE/CES nº 7/2002;

a Resolução no 4/2004-CONSEPE, que estabelece a Base Curricular para a Formação Pedagógica dos 

Cursos de Licenciatura;

a Resolução nº 34/2004-CONSEPE, que orienta a elaboração e reformulação dos Projetos Político-

Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFPB.
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RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, nas 

Modalidades: Bacharelado e Licenciatura.

§ 1º Compreende-se o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Graduação em Ciências Biológicas, 

Bacharelado e Licenciatura, da UFPB, como sendo o conjunto de ações sócio-políticas e técnico-

pedagógicas relativo à formação profissional que se destina a orientar a concretização curricular do 

referido Curso.

§ 2º As definições relativas aos objetivos do Curso, perfil profissional, competências, atitudes e 

habilidades, e campo de atuação dos formandos encontram-se relacionadas no Anexo I.

Art. 2º O Curso de Ciências Biológicas tem como finalidade conferir o grau de bacharel ou de licenciado 

aos alunos que cumprirem as determinações constantes, para cada modalidade, na presente 

Resolução.

Art. 3º O Curso de Graduação em Ciências Biológicas, modalidade Bacharelado, funciona no turno 

diurno com um total de 3.120 horas/aula (208 créditos) e a modalidade licenciatura nos turnos diurno e 

noturno/sábado, com um total de 3.300 horas/aula (220 créditos).

§ 1º O Curso tem duração mínima de 08 (oito) e máxima de 12 (doze) períodos letivos, para o turno 

diurno, e mínima de 10 (dez) e máxima de 15 (quinze) períodos letivos, para o turno noturno/sábado .

§ 2º A matrícula é permitida em no máximo, 32 (trinta e dois) créditos e no mínimo de 24 (vinte e 

quatro) créditos por período letivo, para o curso diurno, e, para o turno noturno/sábado, é permitida em no 

máximo 24 (vinte e quatro) créditos e no mínimo 16 (dezesseis) créditos.

Art. 4º A composição curricular, integrante do Projeto Político-Pedagógico, resulta de conteúdos fixados 

de acordo com as especificações abaixo, que são desdobrados em componentes, conforme o Anexo II 

desta resolução.

BACHARELADO

Conteúdos
Créditos

Carga 

Horária
%

1. Conteúdos Básicos Profissionais 139 2.085 67%

2. Conteúdos Complementares

2.1. Conteúdos Complementares Obrigatórias

2.2. Conteúdos Complementares Optativas

2.3. Conteúdos Complementares Flexíveis

25 375

36 540

08 120

Total 69 1.035 33%

Total 208 3.120 100%
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LICENCIATURA

Conteúdos
Créditos

Carga

Horária
%

1. Conteúdos Básicos Profissionais 169 2.535 77%

2. Conteúdos Complementares

2.1. Conteúdos Complementares Obrigatórias

2.2.Conteúdos Complementares Optativas

2.3.Conteúdos Complementares Flexíveis

39 585

08 120

04 60

Total 51 765 23%

Total 220 3.300 100%

Art. 5º As modalidades dos conteúdos curriculares são as seguintes:

I – disciplinas;

II – estágios;

III – atividades;

a) atividades de iniciação à pesquisa e/ou extensão;

b) seminários - discussões temáticas;

c) atividades de monitoria;

d) elaboração de trabalho de conclusão de curso;

e) participação em eventos.

IV – outras atividades relevantes para a formação do aluno mediante aprovação do Colegiado do Curso.

§ 1º O Estágio Supervisionado está incluído nos conteúdos básicos profissionais, e terá duração de 

300 horas (trezentas) e 420 horas (quatrocentas e vinte), para Bacharelado e Licenciatura, 

respectivamente.

§ 2º Nos conteúdos complementares obrigatórios esta incluída a disciplina Metodologia Científica e 

Pesquisa Aplicada à Ciências Biológicas que oferecera a base teórica para o desenvolvimento do 

Trabalho de Conclusão do Curso – TCC.
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§ 3º A natureza dos componentes previstos nos incisos II, III e IV deste artigo serão regulamentadas 

pelo Colegiado do Curso para fins de integralização curricular.

Art. 6º O Curso adota o regime acadêmico de créditos.

Parágrafo único. A Composição Curricular, resultante da lógica de organização do conhecimento, está 

apresentada no Anexo III desta Resolução.

Art. 7º Serão vedadas alterações, num prazo inferior a 08 (oito) períodos letivos para o Curso, 

ressalvados os casos de adaptação às normas emanadas pelo CNE e pelo CONSEPE, considerando 

também as emergências sócio-político-educativas.

Parágrafo único. Adaptações curriculares de caráter emergencial, como alterações de ementas, 

remanejamentos de disciplinas, alterações de pré-requisitos, equivalência de disciplinas e alteração de 

carga horária das disciplinas, serão aprovadas pelo Colegiado do Curso e Departamentos envolvidos, 

e encaminhadas ao CONSEPE, ouvida a Pró-Reitoria de Graduação, para aprovação.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba, em João 

Pessoa, 25 de outubro de 2006.

  

RÔMULO SOARES POLARI

Presidente

ANEXO I da Resolução nº 65/2006 do CONSEPE, que aprova o Projeto Político-Pedagógico do 

Curso de Ciências Biológicas, Bacharelado e Licenciatura, do Centro de Ciências Exatas e da 

Natureza, do Campus I da UFPB.

Definições do Curso

1. Objetivo do Curso

           O Curso de Ciências Biológicas objetiva formar um generalista, crítico, ético, e cidadão com 

espírito de solidariedade; detentor de adequada fundamentação teórica, incluindo 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; 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; comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 

profissional por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por 
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referenciais éticos legais; consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de 

atuação profissional; apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo; preparado para desenvolver idéias inovadoras 

e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.

2. Perfil do Profissional

           O Biólogo é o profissional que estuda a vida em suas diferentes formas de expressão, envolvendo 

o conhecimento da diversidade dos seres vivos, sua organização em diferentes níveis, suas relações 

filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o ambiente em que vivem.    

           O Bacharel em Ciências Biológicas tem capacidade para atuar em pesquisa básica e aplicada, 

podendo ainda desempenhar atividades de análises, experimentação, assessoria, consultoria nas 

diversas áreas da Biologia.

           O Licenciado em Ciências Biológicas pode atuar em pesquisa básica e aplicada, desempenhar 

atividades de análises, experimentação, assessoria, consultoria nas diversas áreas da Biologia e, 

sobretudo, exercer atividades de magistério, no nível fundamental e/ou médio, nas áreas das 

Ciências e da Biologia.     

           O egresso do Curso de Ciências Biológicas pode iniciar um curso de pós-graduação em 

qualquer área de pesquisa básica e aplicada, ou na área de ensino das Ciências e da Biologia.

3. Habilidades e Competências

           No Curso de Ciências Biológicas, as seguintes competências e habilidades são desenvolvidas:

         Pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e ambiental, dignidade 

humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, participação, responsabilidade, diálogo e 

solidariedade;

         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;

         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 o conhecimento e a sua difusão;

         Portar-se como educador consciente de seu papel na formação de cidadãos, inclusive na 

perspectiva sócio-ambiental;
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         Utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa e sobre a 

legislação e políticas públicas referentes à área;

         Entender o processo histórico de produção do conhecimento das Ciências Biológicas referente 

a conceitos/princípios/teorias;

         Estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade;

         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;

         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;

         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;

         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;

         Atuar multi e interdisciplinarmente, interagindo com diferentes especialidades e diversos 

profissionais, de modo a estar preparado para a contínua mudança do mundo produtivo;

        Avaliar o impacto potencial ou real de novos conhecimentos, tecnologias, serviços e produtos 

resultantes da atividade profissional, considerando os aspectos éticos, sociais e 

epistemológicos;

         Comprometer-se com o desenvolvimento profissional constante, assumindo uma postura de 

flexibilidade e disponibilidade para mudanças contínuas, esclarecidas quanto às opções 

sindicais e corporativas inerentes ao exercício profissional.

4. Campo de Atuação

           O profissional formado em Ciências Biológicas, Bacharelado ou Licenciatura, tem uma área de 

atuação muito ampla dentre as atividades técnico-científicas que podo exercer, envolvendo ensino, 

planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com estudos, 

pesquisas, projetos, consultorias, emissão de laudos e pareceres técnicos e assessoramento técnico-

científico na área de Ciências Biológicas.

           Este profissional tem condições de:

         Realizar estudos e investigação de organismos vivos, nas áreas de sistemática, biologia, 

comportamento, biodiversidade, biogeografia e ecossistemas;

         Atuar na área de saúde nas especialidades de microbiologia e parasitologia, micologia, 

imunologia, hematologia, bioquímica clínica, genética, planificação familiar, controle de pragas 

e vetores e tratamentos fitossanitários;

         Prestar assessoria nas áreas de: avaliação do impacto ambiental, monitoramento de recursos 

bióticos, auditoria ambiental, estudos ecológicos, paisagismo e reflorestamento;
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         Gerir empresas, associações, herbários, biotérios, jardins botânicos, museus, parques naturais, 

parques zoológicos, reservas biológicas, turismo ecológico e instituições de ensino;

         Realizar análises e controle de qualidade de produtos alimentícios, resíduos, água, solos, 

fármacos e produtos químicos;

         Exercer controle ambiental no que se refere à poluição, tratamento de esgoto e lixo, 

contaminação atmosférica, pesticidas e fitossanitários;

         Atuar na área industrial agro – alimentar, farmacêutica, química, biotecnológica e de bebidas;

         Promover a exploração de culturas assim como a produção animal e vegetal (agricultura, 

silvicultura, aqüicultura, apicultura, ranicultura e outras).

         O Licenciado em Ciências Biológicas poderá, ainda, ministrar aulas no ensino fundamental e 

médio, atuar nas áreas de educação ambiental e educação sanitária, entre outras.

ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 65/2006 DO CONSEPE, QUE APROVA O PROJETO POLÍTICO-

PEDAGÓGICO DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, BACHARELADO E LICENCIATURA, DO 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA, DO CAMPUS I DA UFPB.

Composição Curricular

Curso de Ciências Biológicas - Modalidade: Licenciatura

1. Conteúdos Básicos Profissionais (169 créditos – 2535 h/a)

1.1             Biologia Celular, Molecular e Evolução

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Biologia e Fisiologia Celular 04 60

Bioquímica Estrutural 04 60

Bioquímica Metabólica 04 60

Biofísica dos Sistemas Biológicos 04 60

Genética Molecular 04 60

Princípios de Análise Genética 04 60
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Imunologia III 04 60

Evolução Biológica 04 60

Total 32 480

1.2             Diversidade Biológica

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Fundamentos de Sistemática e Biogeografia 04 60

Biologia do Desenvolvimento Humano 04 60

Anatomia Humana 04 60

Biologia de Microrganismos 04 60

Parasitologia II 03 45

Biologia e Sistemática de Fungos, Algas e Briófitas 04 60

Biologia e Sistemática de Plantas Vasculares 04 60

Fisiologia Vegetal 04 60

Organismos Unicelulares e Metazoários não Celomados 04 60

Metazoários Celomados não Deuterostomados 04 60

Metazoários Deuterostomados 04 60

Fisiologia Humana e Animal Comparada 04 60

Biologia do Desenvolvimento Animal Comparado 04 60

Paleobiologia 02 30

Total 53 795
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1.3 Ecologia

Disciplina Créditos
Carga 

Horária

Ecologia Básica 04 60

Métodos e Análises em Ecologia 04 60

Ecologia de Populações e Comunidades
04 60

Total 12 180

1.4 Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra

Disciplina Créditos
Carga 

Horária

Física para Ciências Biológicas 04 60

Química para Ciências Biológicas 04 60

Fundamentos de Geologia 04 60

Estatística Vital 04 60

Total 16 240

1.5             Fundamentos Filosóficos e Sociais

Disciplina Créditos
Carga 

Horária

História e Filosofia das Ciências Naturais
04 60

Bioética e Legislação Profissional 02 30

Total 06 90

1.6             Formação Pedagógica

Disciplina Créditos
Carga 

Horária
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Fundamentos Antropo – Filosóficos da Educação 04 60

Fundamentos Sócio – Históricos da Educação 04 60

Fundamentos Psicológicos da Educação 04 60

Política e Gestão da Educação 04 60

Didática 04 60

Educação e Inclusão Social 02 30

Total 22 330

1.7 Estágio Supervisionado

Disciplina Créditos
Carga 
Horária

Estágio Supervisionado I – Ensino de Ciências Naturais na 
Escola de Ensino Fundamental

07 105

Estágio Supervisionado II – Prática de Ensino de Ciências 
Naturais na Escola de Ensino Fundamental

07 105

Estágio Supervisionado III – Ensino de Biologia na Escola de 
Ensino Médio

07 105

Estágio Supervisionado IV – Prática de Ensino de Biologia na 
Escola de Ensino Médio

07 105

Total 28 420

2. Conteúdos Complementares (51 créditos – 765 h/a)

2.1             Conteúdos Complementares Obrigatórios

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Metodologia Científica e Pesquisa Aplicada 04 60

Trabalho Acadêmico de Conclusão de Curso 

Licenciatura

03 45

Metodologia e Instrumentação para o Ensino e Ciências 

Naturais

04 60

Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Biologia 04 60

Pesquisa em Ensino de Ciências e de Biologia 04 60
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Projetos e Experimentação no Ensino de Ciências e de 

Biologia

04 60

Educação, Meio Ambiente e Saúde nas Escolas 04 60

Bases de Educação Ambiental 04 60

Biologia Molecular do Desenvolvimento 04 60

Anatomia Vegetal 02 30

Biologia da Conservação 02 30

Total 39 585

2.2 Conteúdos Complementares Optativos

(Mínimo 08 créditos, sendo no mínimo 04 créditos do Eixo II e 04 créditos

do Eixo III, de acordo com a Resolução nº 04/2004 do CONSEPE)

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Informática Aplicada ao Ensino de Ciências e de Biologia
02 30

Biologia de Campo Aplicada ao Ensino 02 30

Laboratório de Fisiologia Vegetal 04 60

Eixo I

Economia da Educação 04 60

Fundamentos da Administração da Educação 04 60

Educação Sexual 03 45

Fundamentos Biológicos da Educação 04 60

Antropologia da Educação 03 45

Eixo II
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Planejamento e Gestão Escolar 04 60

Currículo e Trabalho Pedagógico 04 60

Pesquisa e Cotidiano Escolar 04 60

Eixo III

Avaliação da Aprendizagem 04 60

Seminário de Problemas Atuais da Educação 04 60

Alfabetização de Jovens e Adultos: processos e métodos 04 60

Educação e Movimentos Sociais 04 60

Introdução aos Recursos Audiovisuais em Educação 03 45

Seminário de Educação Ambiental 03 45

2.3             Conteúdos Complementares Flexíveis (04 créditos – 60 h/a)

Componentes curriculares livres tais como a participação em: seminários, congressos, colóquios, 

oficinas, tópicos especiais, projetos de ensino, pesquisa e extensão ou componentes curriculares em 

áreas afins, regulamentadas por Portaria do Colegiado do Curso, denominados:

·                    Tópicos Especiais em Ciências Biológicas (04 créditos).

COMPOSIÇÃO CURRICULAR

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - MODALIDADE: BACHARELADO

1. Conteúdos Básicos Profissionais (139 créditos – 2085 h/a)

1.1 Biologia Celular, Molecular e Evolução

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Biologia e Fisiologia Celular 04 60
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Bioquímica Estrutural 04 60

Bioquímica Metabólica 04 60

Biofísica dos Sistemas Biológicos 04 60

Genética Molecular 04 60

Princípios de Análise Genética 04 60

Imunologia III 04 60

Evolução Biológica
04 60

Total
32 480

1.2             Diversidade Biológica

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Fundamentos de Sistemática e Biogeografia 04 60

Biologia do Desenvolvimento Humano 04 60

Anatomia Humana 04 60

Biologia de Microrganismos 04 60

Parasitologia II 03 45

Biologia e Sistemática de Fungos, Algas e Briófitas 04 60

Biologia e Sistemática de Plantas Vasculares 04 60

Fisiologia Vegetal 04 60

Organismos Unicelulares e Metazoários não Celomados 04 60

Metazoários Celomados não Deuterostomados 04 60

Metazoários Deuterostomados 04 60
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Fisiologia Humana e Animal Comparada 04 60

Biologia do Desenvolvimento Animal Comparado 04 60

Paleobiologia 02 30

Total 53 795

1.3             Ecologia

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Ecologia Básica 04 60

Métodos e Análises em Ecologia 04 60

Ecologia de Populações e Comunidades 04 60

Total 12 180

1.4             Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Fundamentos de Geologia 04 60

Estatística Vital 04 60

Química para Ciências Biológicas 04 60

Total 12 180
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1.5 Fundamentos Filosóficos e Sociais

Disciplina Créditos Carga 

Horária

História e Filosofia das Ciências Naturais
04 60

Fundamentos Antropo-Filosóficos da Educação 04 60

Bioética e Legislação Profissional 02 30

Total 10 150

1.6 Estágio Supervisionado

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Estágio Supervisionado I 05 75

Estágio Supervisionado II 05 75

Estágio Supervisionado III 05 75

Estágio Supervisionado IV 05 75

Total 20 300

2. Conteúdos Complementares (69 créditos – 1035 h/a)

2.1             Conteúdos Complementares Obrigatórios

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Metodologia Científica e Pesquisa Aplicada 04 60

Trabalho Acadêmico de Conclusão de Curso 

Bacharelado

03 45

Biologia Instrumental 02 30

Biologia Molecular do Desenvolvimento 04 60

Biologia da Conservação 02 30

Anatomia Vegetal 02 30
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Bases de Educação Ambiental 04 60

Temas Atuais em Biologia I 01 15

Temas Atuais em Biologia II 01 15

Temas Atuais em Biologia III 01 15

Temas Atuais em Biologia IV 01 15

Total 25 375

2.2 Conteúdos Complementares Optativos 36 créditos

(Mínimo de 36 créditos escolhidos entre as disciplinas abaixo

relacionadas, de acordo com a área do Estágio Supervisionado.)

2.2.1 Aprofundamento em Biologia Vegetal

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Ficologia Marinha 04 60

Micologia Geral 04 60

Botânica Econômica 02 30

Anatomia da Madeira 04 60

Anatomia Ecológica dos Órgãos Vegetativos 04 60

Sementes e Germinação 04 60

Metabolismo de Frutos 04 60

Morfologia Vegetal Comparada 04 60

Técnicas de Campo Aplicadas à Botânica 02 30

Sistemática de Monocotiledôneas 04 60

Filogenia e Evolução de Angiospermas 04 60

Sistemática de Plantas da Caatinga 02 30

Diversidade e Conservação da Flora 04 60

Fisiologia do Estresse em Plantas 04 60

Biologia Floral 04 60

Florística e Fitossociologia 04 60

Curadoria e Manejo de Coleções Botânicas 02 30

Fitogeografia 04 60
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Microtécnica Vegetal 02 30

Anatomia de Plantas da Caatinga 04 60

2.2.2 Aprofundamento em Biologia Animal

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Mastozoologia 02 30

Amniota 04 60

Taxonomia Zoológica 02 30

Biologia dos Elasmobrânquios 02 30

Anatomia Comparada dos Vertebrados 04 60

Ictiologia 04 60

Biologia de Abelhas 04 60

Artropodologia 02 30

Entomologia Geral 04 60

Ecologia de Insetos 04 60

Insetos Sociais 02 30

Ecologia de Peixes Ósseos 04 60

Neurofisiologia Comparada 04 60

Ecofisiologia de Répteis 04 60

Introdução à Etologia 04 60

Malacologia 04 60

Evolução Humana 04 60

2.2.3 Aprofundamento em Ecologia

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Gestão de Recursos Naturais 04 60

Ecologia Aplicada 04 60

Limnologia 04 60

Oceanografia Geral 04 60
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Noções Básicas de Aqüicultura 04 60

Ecologia e Gestão da Pesca Artesanal 04 60

Ecologia Humana 04 60

Ecologia do Plâncton Marinho 04 60

Tópicos Atuais em Ecologia 04 60

Metodologia e Técnicas Participativas em Educação 

Ambiental

04 60

Pesquisa em Educação Ambiental 04 60

Poluição da Água e do Solo 04 60

Estudos de Impacto Ambiental 04 60

Recuperação de Ambientes Degradados 04 60

Ecologia Microbiana 04 60

Geomorfologia Costeira 04 60

2.2.4 Aprofundamento em Biologia Celular e Molecular

Disciplina Créditos Carga 

Horária

Genética Humana 04 60

Tópicos em Genética Aplicada 04 60

Citogenética de Plantas, Animais e Humana 04 60

Biologia dos Tripanossomatídeos 04 60

Tópicos Especiais em Bioquímica 02 30

Fundamentos de Química de Proteínas 04 60

Biologia Molecular da Célula 04 60

Diversidades Celulares 04 60

Tópicos de Biofísica 04 60

Radiobiologia e Radiogenética 04 60

Princípios de Neurobiologia e Comportamento 02 30

Educação em Sexualidade e Saúde reprodutiva 02 30

O Estudo da Célula por meio da Construção de 

Modelos

02 30

Genética Bacteriana 02 30

Histologia II 02 30

Histologia III 04 60
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2.3 Conteúdos complementares Flexíveis (08 créditos – 120 h/a)

Componentes curriculares livres, tais como: seminários, congressos, colóquios, oficinas, tópicos 

especiais, projetos de ensino, pesquisa e extensão ou componentes curriculares em áreas afins, 

regulamentados por Portaria do Colegiado do Curso, denominados:

         Tópicos Especiais em Ciências Biológicas I (04 créditos);

         Tópicos Especiais em Ciências Biológicas II (04 créditos).


