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RESUMO 

A inserção das Questões Ambientais no Curso de Licenciatura da Universidade Federal 

de Sergipe 

 

 

O sistema econômico vigente começou, em meados do século XX, a apresentar sinais de 

insustentabilidade por conta da constatação de diversas externalidades, que ultrapassam a 

destruição e o esgotamento dos recursos naturais. Nesse cenário, a atividade químico-

industrial, devido à sua ação poluidora e alguns desastres de repercussão mundial, passa a ser 

questionada e exigida uma nova postura frente às questões que envolvem o cuidado e a 

preservação do meio ambiente. Nesse contexto, esta Tese teve por objetivo investigar como as 

questões ambientais – Problemas Ambientais, Química Verde, Desenvolvimento Sustentável 

e Educação Ambiental– estão sendo inseridas no curso de Licenciatura em Química oferecido 

pela Universidade Federal de Sergipe no campus de São Cristóvão. Para tal, buscou-se 

conhecer as concepções, métodos e práticas adotadas pelos professores. A Pesquisa 

Qualitativa e interpretativa serviu de norte teórico no intuito de analisar em profundidade o 

universo pesquisado. Na coleta de dados foram utilizados: Análise de Documentos e 

Entrevistas semiestruturadas com os docentes do curso em tela. Na análise dos resultados, 

têm-se como base a Análise Textual Discursiva. Com vistas a atender os rigores e à validade 

interna da pesquisa, o método de triangulação foi utilizado a fim de que as inferências e 

interpretações dos resultados garantissem a qualidade da investigação empreendida. O 

diagnóstico da análise curricular foi realizado tomando como referência os critérios propostos 

pela rede de Ambientalização Curricular de Estudos Superiores, apontando para um currículo 

inovador, que procura atender às exigências legais, porém quando se desdobram em suas 

componentes curriculares, vê-se uma estrutura pouco flexível, em que as questões ambientais 

são pouco contempladas. Em relação às categorias de análise investigadas, observa-se, por 

parte dos professores, que o tratamento dos problemas ambientais está limitado ao 

desenvolvimento de suas atividades laboratoriais, contexto micro. Um entendimento de 

desenvolvimento sustentável que é bastante criticado. E visões comportamentalistas sobre 

Educação Ambiental que, de modo geral, apresentam-se como concepções antropocêntricas, 

fundadas em uma racionalidade técnico-instrumental, onde soluções técnicas são suficientes 

para viabilizar os problemas atuais. Em relação à Química Verde, há certo desconhecimento 

associado com seus princípios e sua filosofia, sendo suas ideias enquadradas numa corrente 

desenvolvimentista ou na macrotendência pragmática. Os dados levantados tanto na pesquisa, 

quanto nas referências apontam que, do modo como é operada, a Química Verde representa 

um instrumento de racionalização, que pode acabar colaborando na manutenção dos interesses 

de grupos hegemônicos. Quanto aos métodos e práticas, foram relatadas a utilização de 

intervenções pedagógicas que estimulam a participação e a construção do conhecimento por 

parte dos discentes, porém, ainda é marcante a preocupação com a transmissão dos conteúdos 

científicos disciplinares.  

 

Palavras-chave: Questões Ambientais. Química Verde. Docência Universitária.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

The insertion of environmental issues in the course of degree in Chemistry at the 

Federal University of Sergipe 

 

The current economic system began in the mid-twentieth century to present unsustainability 

signals due to the realization of various externalities that go beyond the destruction and 

depletion of natural resources. In this scenario, the chemical-industrial activity due to its 

polluting action and some world level disaster is being questioned and required a new attitude 

towards the issues surrounding the care and preservation of the environment. In this context, 

this thesis aimed to investigate how environmental issues - Environmental Problems, Green 

Chemistry, Sustainable Development and Environmental Education - are being inserted in the 

course of degree in Chemistry offered by the Federal University of Sergipe on the campus of 

São Cristóvão. To this end, we sought to identify the concepts, methods and practices adopted 

by teachers. The Qualitative Research and interpretive served as the theoretical north in order 

to analyze in depth the research universe. In data collection were used: Documents and 

interviews analysis of semi-structured screen in the course teachers. In the analysis of the 

results there have based on the Textual Analysis Discourse. In order to meet the rigors and the 

internal validity of the research, the triangulation method was used so that the inferences and 

interpretations of the results guarantee the quality of the research. The diagnosis of curricular 

analysis was carried out by reference to the criteria proposed by the network 

Environmentalisation Curricular for Advanced Studies, pointing to an innovative curriculum 

that seeks to meet the legal requirements, but when broken down into its curriculum 

components, we see a low structure flexible where environmental issues are poorly covered. 

Regarding the analysis categories investigated, it is observed by teachers that treatment of 

environmental problems is limited to the development of their laboratory activities, micro 

context. An understanding of sustainable development that is widely criticized. And 

behaviorists views on environmental education. Generally that appear as anthropocentric 

conceptions, based on a technical-instrumental rationality, where technical solutions are 

sufficient to enable the current problems. Regarding the Green Chemistry, there are certain 

ignorance associated with its principles and philosophy, and their ideas framed in the 

developmental chain or pragmatic macro trend. The data collected both in research as in the 

references point out that the way they operated, the Green Chemistry is a rationalization 

instrument that could end up collaborating in maintaining the interests of hegemonic groups. 

As for the methods and practices have been reported the use of pedagogical interventions that 

encourage participation and the construction of knowledge by the students, however, is still 

marked concern about the transmission of disciplinary scientific content. 

 

Keywords : Environmental Issues. Green Chemistry.UniversityTeaching . 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

La inserción de las cuestiones ambientales en el curso de la licenciatura en Química en la 

Universidad Federal de Sergipe 

 

 

El sistema económico actual se inició a mediados del siglo XX para presentar señales 

insostenibilidad debido a la realización de diversas externalidades que van más allá de la 

destrucción y el agotamiento de los recursos naturales. En este escenario, la actividad química 

industrial debido a su acción contaminante y algún desastre nivel mundial está siendo 

cuestionado y requiere una nueva actitud hacia los temas relacionados con el cuidado y la 

preservación del medio ambiente. En este contexto, esta tesis como objetivo investigar cómo 

medioambiental temas - Problemas Ambientales, Química Verde, Desarrollo Sostenible y 

Educación Ambiental - están siendo insertados en el Grado en Química ofrecido por la 

Universidad Federal de Sergipe en el campus de São Cristóvão. Con este fin, hemos tratado 

de identificar los conceptos, métodos y prácticas adoptadas por los profesores.La 

investigación y la interpretación cualitativa sirvieron de norte teórico con el fin de analizar en 

profundidad el universo de la investigación. En la recolección de datos se utilizaron: 

Documentos y entrevistas análisis de pantalla semi-estructurado de los profesores del curso. 

En el análisis de los resultados se han basado en el Análisis de Pruebas Discurso. Con el fin 

de cumplir con los rigores y la validez interna de la investigación, se utilizó el método de 

triangulación para que las inferencias e interpretaciones de los resultados avalan la calidad de 

la investigación. El diagnóstico de análisis curricular se llevó a cabo en función de los 

criterios propuestos por el Currículo ambientalización red de Estudios Avanzados, que apunta 

a un plan de estudios innovador que busca cumplir con los requisitos legales, pero cuando se 

desglosa en sus componentes curriculares, vemos una estructura de bajo donde las cuestiones 

ambientales flexibles están mal cubiertos. En cuanto a las categorías de análisis investigados, 

se observa por los profesores que el tratamiento de los problemas ambientales se limita al 

desarrollo de sus actividades de laboratorio, micro contexto. La comprensión del desarrollo 

sostenible que es ampliamente criticado. Y conductistas puntos de vista sobre la educación 

ambiental. En general que aparecerá como concepciones antropocéntricas, con base en una 

racionalidad técnico-instrumental, donde las soluciones técnicas son suficientes para permitir 

a los problemas actuales. En cuanto a la Química Verde, hay cierto desconocimiento 

asociados con sus principios y la filosofía, y sus ideas enmarcadas en la cadena de desarrollo 

o pragmática tendencia macro. Los datos recogidos tanto en la investigación como en las 

referencias señalan que la forma en que operan, la Química Verde es un instrumento de 

racionalización que podría terminar colaborar en el mantenimiento de los intereses de los 

grupos hegemónicos. En cuanto a los métodos y prácticas se han reportado el uso de 

intervenciones pedagógicas que fomenten la participación y la construcción del conocimiento 

por los estudiantes, sin embargo, sigue siendo marcada preocupación por la transmisión de 

contenidos científicos disciplinaria. 

 

 

Palabras clave: Asuntos Ambientales. Química Verde. Docencia Universitaria. 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Alguns campos de atuação da Química ...................................................................... 44 

Figura 2 - Relações entre QV, DfE, Ecologia Industrial e o Desenvolvimento Sustentável ... 54 

Figura 3 - Evolução das publicações utilizando como palavra-chave “Green Chemistry” .... 140 

 

  



 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 1 -Disciplinas que de modo implícito ou explicito devem tratar das questões 

ambientais em suas atividades ...................................................................................................... 28 

Quadro 2 - Exposição dos doze princípios da QV e alguns comentários esclarecedores......... 55 

Quadro 3 - Exposição dos segundos doze princípios da QV e alguns comentários 

esclarecedores. ............................................................................................................................... 59 

Quadro 4 - Princípios da QV escritos na forma mnemônica PRODUCTIVELY ..................... 61 

Quadro 5 - Quadro Comparativo entre as várias etapas desenvolvidas nas atividades de 

Pesquisa e de Ensino. .................................................................................................................... 68 

Quadro 6 - Disciplinas que apresentam características de Ambientalização Curricular. ....... 102 

Quadro 7 - Comparação entre as concepções da Educação Ambiental Comportamentalista X 

Educação Ambiental Crítico-Transformadora. ......................................................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC   Ambientalização Curricular 

ACES   Ambientalização Curricular de Estudos Superiores 

ATD   Análise Textual Discursiva 

BTX   Benzeno, Tolueno e Xileno 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

C&T   Ciência & Tecnologia 

CFCs   Cloro Flúor Carbonetos 

CNE   Conselho Nacional de Educação 

CT   Ciência-Tecnologia 

CTS  Ciência, Tecnologia e Sociedade 

CONEPE  Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 

DCN   Diretrizes Curriculares Nacionais  

DCNEA  Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

DDT   Tricloro-Difenil-Dicloroetano 

DfE  Design para o Ambiente 

DS   Desenvolvimento Sustentável 

EA   Educação Ambiental 

ENADE  Exame Nacional de Desempenho  

ENEQ   Encontro Nacional de Ensino de Química 

EUA   Estados Unidos da América 

IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

IES   Instituições de Ensino Superior 

EPA - EUA  Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América 

INCA  Consórcio Universitário Química para o Ambiente 

INEP   Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais 



 

IUPAC  União Internacional da Química Pura e Aplicada 

LDB  Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

PCN   Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNEA   Política Nacional de Educação Ambiental 

PGCC   The Presidential Green Chemistry Challenge (O grande desafio da Química 

Verde) 

ONGs   Organizações não-Governamentais 

QV   Química Verde 

UFS  Universidade Federal de Sergipe  

UNESCO  Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura 

URSS   União das Repúblicas Socialistas Soviéticas  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

SEÇÃO 1....................................................................................................................................... 18 

1.0     A TRAJETÓRIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTUDO .................................... 18 

SEÇÃO 2....................................................................................................................................... 25 

2.0 METODOLOGIA ........................................................................................................... 25 

1.1 O UNIVERSO DA PESQUISA................................................................................................... 26 

1.1.1 A Seleção das Disciplinas .....................................................................................................27 

2.2.  EM BUSCA DA AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR NO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA30 

1.3 A DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS ................................................... 32 

1.4 CONSTRUINDO RESPOSTAS COM OS DADOS LEVANTADOS ................................................... 32 

SEÇÃO 3....................................................................................................................................... 35 

3.0  A CRISE DA CIVILIZAÇÃO E NOVAS EMERGÊNCIAS 

SOCIOAMBIENTAIS.................................................................................................... 35 

3.5. A IMAGEM DA QUÍMICA NO CENÁRIO DA CRISE .................................................................... 43 

3.5.1 As Propostas da Química Verde para o Enfrentamento da Crise ................................................50 

SEÇÃO 4....................................................................................................................................... 65 

4.0     A DOCÊNCIA EM QUÍMICA NA UNIVERSIDADE .............................................. 65 

4.1.  DOCENTE UNIVERSITÁRIO OU PESQUISADOR? ...................................................................... 66 

4.2.  OS MODELOS DE PRÁTICAS DOCENTES................................................................................. 75 

4.3.  A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA ....................................................................... 85 



 

SEÇÃO 5....................................................................................................................................... 93 

5.0  O ESTUDO DA AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR NO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA

 ............................................................................................................................................ 93 

5.1  DIAGNÓSTICO A PARTIR DA ANÁLISE DA ESTRUTURA CURRICULAR ..................................... 96 

SEÇÃO 6..................................................................................................................................... 108 

6.0  AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE PROBLEMAS 

AMBIENTAIS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL ................................................................................................................ 108 

6.1   PROBLEMAS AMBIENTAIS: CONCEPÇÕES E ABORDAGENS EM SUAS ATIVIDADES ................108 

6.2.    O QUE OS PROFESSORES ENTENDEM POR DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ......................111 

6.3  EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOB A ÓTICA DOS DOCENTES ENTREVISTADOS ............................120 

SEÇÃO 7..................................................................................................................................... 140 

7.0  A QUÍMICA VERDE COMO FILOSOFIA PARA ENFRENTAMENTO DA 

CRISE AMBIENTAL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS PROFESSORES DE 

QUÍMICA ...................................................................................................................... 140 

8.0  CONSIDERAÇÕES FINAIS – A GUISA DE TRAZER POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES ...................................................................................................... 167 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 177 

APÊNDICE A - DISCIPLINAS SELECIONADAS QUE TRAZEM 

EXPLICITAMENTE EM SUAS EMENTAS ALGUMA RELAÇÃO COM AS 

QUESTÕES AMBIENTAIS. ...................................................................................... 189 

APÊNDICE B - DISCIPLINAS SELECIONADAS QUE TRAZEM 

IMPLICITAMENTE EM SUAS EMENTAS ALGUMA RELAÇÃO COM AS 

QUESTÕES AMBIENTAIS. ...................................................................................... 192 



 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO INICIAL.......................... 197 

APÊNDICE D– ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA ....................... 199 



18 

 

 

SEÇÃO 1 

 

1.0     A TRAJETÓRIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTUDO 

 

Os anos entre 1970 - 1980 do século passado foram expressivos para a indústria 

química, pois, naquela época, ocorreram acidentes de grande repercussão (Seveso – 

Itália, 1976, vazamento de dioxina; Bhophal – Índia, 1983, com o vazamento de 

isocianeto de metila; e caso da poluição de Cubatão – Brasil, 1976 – 1985; o acidente 

nuclear de Chernobil, abril de 1986, na antiga URSS, atual Ucrânia) que despertaram a 

atenção da sociedade civil, conduzindo os Estados Nações à regulamentação de uma 

série de medidas de controle e regulação do funcionamento das indústrias químicas. Da 

parte empresarial, surgiu a necessidade de buscar iniciativas e de repensar os processos 

de gestão de suas cadeias produtivas (ZUIN, 2011).      

Frente a essa situação, já no final da década de 1990, tendo como referencial de 

partida os trabalhos propostos por Anastas e Warner em 1998, nasce então à chamada 

“Green Chemistry”, “Química Verde” (QV), ou “Química Limpa”. Alicerçada em seus 

12 (doze) princípios balizadores, surge na expectativa de responder às implicações das 

demandas sociais diante da situação apresentada e, tinha como principal objetivo 

engajar e incentivar os químicos a adotarem boas práticas de produção em suas 

operações de síntese.  

De acordo com Farias e Fávaro (2011), o conjunto desses princípios foi pensado 

de modo a contemplar diversos aspectos que envolvem as atividades relevantes e de 

significativo interesse por parte dos químicos, como: rendimentos reacionais, o 

consumo de energia, processos de catálise, utilização de solventes e auxiliares nos 

processos, o consumo e descarte de substâncias, entre outros. Isso serviu de incentivo 

para que os vários trabalhadores envolvidos nessa área repensassem seus protocolos e 

outras atividades, de modo a contemplar essa nova concepção, a chamada Química 

Verde. 

Diante desse cenário, fez-se necessário pensar a formação dos químicos de modo 

a incluir ideias mais amplas, para além da síntese de produtos classificados como 
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“verdes” ou gerenciamento ambiental. Para tanto, os químicos deverão ser capazes de 

desenvolver competências que lhes permitam pensar, articular ações e empreendimentos 

dentro de uma perspectiva holística. Incentivados a buscar unificar atividades, até então 

executadas de modos isolados no mundo acadêmico, que são: pesquisa, ensino e 

extensão, e que no futuro acabem incorporando essas práticas nas suas carreiras 

profissionais como atividades corriqueiras (MARQUES et al., 2013). 

Para tal, é necessário que as preocupações relacionadas com suas formações não 

devam se limitar às questões disciplinares, pois, precisam conduzir a superação de um 

processo formador reducionista, uma vez que essa forma de pensar induz a uma 

associação direta de que as atividades dos químicos é solucionar os problemas 

ambientais, geralmente associados com a química no ambiente, a poluição 

antropogênica, dentro de uma visão puramente instrumental. Para, Karpudewan, Ismail 

e Roth (2012, p. 122, tradução nossa), os estudos sugerem que a implementação das 

concepções associadas como a QV na educação química pode “superar as limitações 

mais comuns sobre Educação Ambiental, ela aumenta as habilidades de pensamento 

crítico e resolução de problemas, incentivando os estudantes para um olhar voltado para 

o Desenvolvimento Sustentável”. 

O marco em minha trajetória, que conduziu a refletir e investigar sobre essas 

questões iniciou-se ao ingressar no curso de Licenciatura em Química, oferecido pela 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde discussões e leituras sobre os problemas 

ambientais se faziam presentes e atraiam meu interesse. Mas, foi no mestrado, mesmo 

sendo em Química Pura, momento formador importante, que passei a entender melhor 

uma série de problemas ambientais, suas técnicas de análises, os estudos de remediação, 

e sua importância diante do momento atual da humanidade.  

Contudo, ao terminar os dois cursos, a Graduação e o Mestrado, ficou evidente o 

quão temáticas tão relevantes para a contemporaneidade tinham sido silenciadas, ou 

pouco discutidas, nos vários anos em que estive na universidade. São parcas ou quase 

inexistentes as lembranças que permitam evidenciar os momentos em que a Química 

Verde, o Desenvolvimento Sustentável, a Educação Ambiental estiveram presentes 

durante os cursos que tive oportunidade de realizar. Assim, posso arriscar dizer que as 
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poucas aproximações que tive com os temas suscitados, foram resultados de iniciativa 

própria.    

A etapa seguinte na formação acadêmica seria realizar um curso de doutorado, 

não mais na Química Pura, agora prosseguiria com meus estudos na área de Educação. 

E dentro dela, resolvi aprofundar-me no campo da Educação Ambiental. A partir das 

primeiras leituras, comecei a perceber, por conta da minha formação inicial dentro de 

uma área das chamadas Ciências Exatas, o quanto eram ingênuas as concepções que 

possuía. Limitavam-se a um entendimento acerca dos problemas ambientais, suas 

aparentes causas e consequências. Contudo, passei a conhecer os autores de referência, 

suas obras e discussões. Dentro das várias leituras realizadas, me permito enfatizar a 

importância encontrada na Epistemologia Ambiental, sendo esse um referencial teórico  

que possibilitou ressignificar todo um conjunto de ideias tidas, até então, como válidas.   

      Provocações iniciais partiam da busca por respostas para várias questões 

consideradas hoje como emergenciais – as mudanças do clima na terra, o aquecimento 

global, a desertificação de florestas, a redução do número de espécies animais e 

vegetais, a diminuição acentuada das fontes de recursos minerais etc. – que, em certa 

medida, carecem de urgência na tentativa de resolver ou mesmo minimizar tais 

problemas, que tiveram suas consequências acentuadas nos últimos 40 (quarenta) anos 

(DUPAS, 2006; SILVA, 2010; CAPRA, 2012).  

Os problemas citados apontavam que a indústria química, em todo o mundo, tem 

uma parcela significativa de responsabilidade. A partir da Segunda Guerra Mundial, 

esse ramo industrial passou por um contínuo e vertiginoso crescimento (FERNANDES, 

2009) caracterizado pelo esforço em prolongar a esperança de vida das populações, 

oferecer conforto para as suas vidas, assim como “por um desejo insaciável em criar 

novas necessidades de supérfluos, alimentando uma sociedade baseada no consumo” 

(Idem, p. 189). E este desejo, além das benesses econômicas e sociais resultantes, 

originou, por conta de suas atividades de exploração e transformação, consequências 

diretas na saúde da população, dos trabalhadores, e no funcionamento dos sistemas 

naturais. 

Com isso, diante de sua importância, as questões associadas às condições do 

meio ambiente tornaram-se objetos de discussões que, inclusive, passaram a fazer 
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permanentemente parte das agendas dos chefes dos vários Estados Nações e, de modo 

periódico, nos últimos 20 (vinte) anos, organizam-se grandes eventos mundiais, tendo a 

RIO 92 como marco temporal, considerada até hoje a maior reunião com fins pacíficos 

já realizada na história da humanidade (GRÜN, 2011).      

As questões ambientais não só fizeram parte das agendas de interesses políticos 

como também passaram a compor planejamentos estratégicos dos negócios de 

indústrias e empresas; e de ações de Organizações não-Governamentais (ONGs) que 

atuam defendendo o meio ambiente. A sociedade civil passou a reivindicar o seu espaço 

nesses debates, e assim, concomitantemente à RIO 92, ocorreu o Fórum Internacional 

das Organizações Não-Governamentais, tendo como produto das atividades realizadas 

ao longo do evento, o documento intitulado Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidades Globais, que reconhece a “Educação 

como um direito dos cidadãos e firma a posição da educação transformadora, 

convocando a população a assumir suas responsabilidades, individuais e coletivas, e a 

cuidar do ambiente local, nacional e planetário” (TOZONI-REIS, 2008, p. 4).  

Porém, diante desse processo de ressignificar concepções, conceitos e valores, 

deparei-me ainda com a necessidade de pesquisar a fim de compreender, em maiores 

detalhes, algumas inquietações do tipo: Quais foram os possíveis motivos que 

conduziram os homens, em seus vários segmentos sociais, a discutir sobre as questões 

que tratam do esgotamento dos recursos naturais? E, como a Química, enquanto Ciência 

está envolvida nesse contexto? E nessa empreitada, fui à busca de entender os 

fundamentos epistemo-filosóficos que procuraram justificar todo um quadro sócio 

histórico que, na atualidade, culminaria nessa emergência por soluções.   

Diante das referidas preocupações, deve ser assegurada aos químicos uma 

formação que lhes permita intervir nesse cenário de forma crítica, baseados em uma 

perspectiva problematizadora, como aponta Marques et al. (2013). Caminhando no 

sentido de uma prática transformadora, capaz de contribuir para uma nova leitura e 

compreensão do mundo, no caminho da construção de visões amplas. Faz-se necessário 

propiciar um espaço formador que supere as propostas reducionistas, alicerçadas no 

tecnicismo, e que tendem a ignorar os aspectos sociais, econômicos, ambientais e 

culturais (MARQUES et al., 2013). 
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Ainda Marques et al. (2013), asseveram sobre a existência de várias 

formas/maneiras de tratar as questões ambientais, assinalando a Química Verde e os 

seus princípios balizadores como uma delas. Nesta direção, e coadunando com as ideias 

dos autores, aponto a Educação Ambiental, o Desenvolvimento Sustentável, Problemas 

Ambientais e Ambientalização Curricular, como outras possíveis formas de tratar essas 

questões, visando atender às novas perspectivas e demandas formativas. 

Com isso, esperam-se profissionais que apresentem uma visão global e 

sistêmica, capazes de incorporar outros critérios, além dos técnicos, incluindo aspectos: 

políticos, sociais, ambientais e culturais em seus processos de tomada de decisões. Um 

caminho que vislumbra a formação do profissional com as habilidades acima citadas, 

pode ser pretendido e concretizado mediante a inserção e disseminação de outras formas 

para tratar as questões ambientais, entre as quais, a filosofia da QV, nas diversas 

instâncias de formação: bacharéis, engenheiros e professores de química.  

Diante da demanda hodierna, que necessita formar profissionais capazes de lidar 

de maneira habilidosa com situações cada vez mais complexas, perscrutar o estado da 

formação inicial de professores torna-se uma preocupação relevante e urgente. Assim, 

ressalta-se a pertinência de se pesquisar o curso de Licenciatura em Química, em 

especial, o da UFS, como objeto de estudo em que se buscou investigar: Como as 

questões ambientais estão sendo inseridas no curso de formação dos professores de 

Química da Universidade Federal de Sergipe?  

 Com base no problema exposto, este trabalho apresenta a seguinte Tese: As 

questões ambientais são inseridas superficialmente devido à organização das 

componentes curriculares do curso, concepções e práticas dos docentes.  

Diante de tal hipótese, surgiram algumas questões que permitiram nortear a 

pesquisa: Em que medida à ambientalização curricular se apresenta nos componentes 

curriculares do curso licenciatura em Química da UFS? Quais as concepções dos 

professores sobre as questões ambientais? Como estas temáticas são inseridas em sala 

de aula? Sendo a QV, uma resposta criada pelos profissionais da Química no intuito de 

atender às novas demandas da ordem mundial, também foi necessário levantar: Quais as 

concepções dos docentes universitários sobre a QV? E, qual a relação que os mesmos 

estabelecem entre QV e Desenvolvimento Sustentável?  
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Assim, na perspectiva de responder tais questionamentos, a pesquisa tem como 

objetivo geral, compreender se o currículo formal tem comtemplado à inserção das 

questões ambientais; se ocorre, como se dá esta inserção por parte dos docentes em suas 

atividades de Ensino e Pesquisa; e, as possíveis implicações na formação dos futuros 

professores. 

Para tanto, faz-se necessário: 

 

 

 Analisar a presença das questões ambientais nas componentes curriculares que 

normatizam o funcionamento do curso de Licenciatura em Química oferecido 

pela UFS no campus São Cristóvão; 

 Identificar se as componentes curriculares atendem às características da 

Ambientalização Curricular propostas pela rede ACES; 

 Identificar quais são as concepções dos docentes em relação às questões 

ambientais – Problemas ambientais, Desenvolvimento Sustentável, Educação 

Ambiental e Química Verde; 

 Verificar em que medida as questões ambientais são tratadas nas práticas dos 

professores; 

 Explicitar como os métodos utilizados pelos professores em suas várias 

intervenções viabilizam a inserção das questões ambientais. 

A estrutura da presente Tese é composta por outras 7 (sete) seções. A seguir, a 

segunda é constituída pelos aspectos relacionados com o método de pesquisa adotado. 

Essa seção aborda o tipo de pesquisa, suas bases teóricas e metodológicas que 

sustentaram a pesquisa, assim como as opções para coleta e análise dos dados. Justifico 

a opção por uma pesquisa de natureza qualitativa, de caráter exploratório, por permitir 

uma investigação em profundidade do universo pesquisado. Os instrumentos utilizados 

na coleta de dados foram: a análise documental e a entrevista semiestruturada. Nas 

discussões das categorias foi utilizada a análise textual discursiva e o método de 

triangulação, com o objetivo de atender aos rigores e à qualidade da validação dos 

dados.  
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A terceira seção constitui o norte teórico da pesquisa, na iniciativa de construir 

um diálogo sobre como a humanidade atingiu a anunciada Crise da Civilização. 

Ancorado em autores de referência como: Leff, Jacobi, Dupas, Capra, Tozoni-Reis, e 

outros, princípio com uma breve construção epistemológica, no intuito de procurar 

entender como, ao longo do tempo, os problemas ambientais foram surgindo. Este 

momento tem o proposito de elucidar qual a posição e as contribuições da química neste 

cenário, e como os 12 princípios da QV emergem com a expectativa de melhorar as 

atividades dos químicos e a imagem social dessa ciência de um modo geral.  

 A quarta seção trata sobre a docência em ensino de química, com ênfase 

significativa na docência de Ensino Superior. Para tanto, foram consultadas referências 

como: Demo, Maldaner e Zanon, Maldaner, Pimenta e Anastasiou, Talanquer, 

Schnetzler, Perrenould. A revisão foi construída a partir de uma questão crucial que é a 

dicotomia entre pesquisa e ensino, tendo em vista suas várias nuances. Discutindo os 

modelos de práticas de formação dos professores, com um olhar enfático para as críticas 

relativas ao modelo da racionalidade técnica e sua correlação com as concepções 

racionais positivistas e empiristas de ensino de ciências. Por fim, a seção aborda o 

movimento do ensino de Química no mundo e, em especial no Brasil, na perspectiva da 

formação do Educador Químico, como um profissional intelectual, criativo e autônomo. 

 Os resultados e discussões são tratados na quinta, sexta e sétima seções, com 

base nos dados coletados e discutidos com profundidade, buscando entender como as 

concepções sobre as questões ambientais se materializam tanto nos documentos oficiais 

que regem o curso em tela investigado, bem como nas práticas desses professores, 

permitindo a inserção da dimensão ambiental na formação dos docentes de química. 

Devemos destacar que não se trata de uma pesquisa de avalição, mas sim, de um estudo 

com o intuito de melhor entender a organização, as práticas e concepções desse curso de 

licenciatura em Química, haja vista a importância do referido espaço formador.   

E por fim, nas Considerações Finais, apontar as principais inferências sobre 

como pensam e agem os professores do curso de química da UFS em relação às 

questões ambientais e os possíveis encaminhamentos para o enfrentamento, tencionando 

viabilizar a inserção destas no currículo de formação dos docentes de química, 

conforme fora anteriormente elencado. 
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SEÇÃO 2 

 

2.0      METODOLOGIA 

 

 Após a apresentação do escopo da Tese, buscar a metodologia é fundamental 

para o processo, pois, esta etapa orienta e permite ao pesquisador pensar quais são os 

mecanismos que devem ser utilizados para a execução da pesquisa, por quais caminhos 

e como percorrê-los para que os objetivos propostos sejam alcançados. A metodologia 

deve ser concebida como a etapa que organiza cientificamente todo o processo reflexivo 

na busca da construção de novos conhecimentos, que permitam uma 

leitura/compreensão/interpretação do objeto de estudo (GHEDIN; FRANCO, 2011). 

 Destarte, o processo investigativo foi encaminhado na perspectiva de uma 

abordagem qualitativa, caracterizada pela profundidade interpretativa e atribuição de 

significados aos dados coletados (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). A escolha pela pesquisa 

qualitativa se apresentou adequada na condução da Tese, pois, permitiu um contato 

direto e frequente com o objeto/sujeitos da pesquisa, possibilitando ao pesquisador a 

liberdade de escolher os rumos a seguir diante do apontamento dos fatos que lhes foram 

postos pelo seu objeto/sujeitos, e com isso: executar procedimentos como entrevistar os 

sujeitos, circular pelas dependências onde executam as suas funções, investigar 

documentos, entre outras ações que garantiram uma interpretação mais aprofundada, e 

dando maior significado aos dados que foram coletados.  

Devido às suas peculiaridades, principalmente à natureza exploratória, a 

pesquisa qualitativa se apresentou como o método de investigação mais adequado para o 

desenvolvimento da investigação realizada. Por conta das características de: 

descritividade e profundidade, que se fizeram necessárias, permitindo ao pesquisador 

penetrar numa dada realidade. E, na medida em que está inserido em um determinado 

contexto, o pesquisador pode constantemente buscar informações das mais diversas 

fontes, sendo de extrema relevância para garantir uma leitura minuciosa e fidedigna do 

objeto de estudo.  
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Acrescido ao supracitado, e ainda justificando a opção metodológica, Ghedin e 

Franco (2011), retratam o caráter holístico deste método de investigação que consegue 

atender às nossas expectativas enquanto pesquisador. Tendo em vista um entendimento 

holístico como global ou, a procura de compreender o fenômeno ou o objeto em sua 

totalidade. Em concordância com as orientações acima descritas e a guisa de atingir os 

objetivos almejados, vários instrumentos de coletas de dados foram planejados, entre 

eles: análise documental, questionários, entrevistas, registros de observações; para que 

de posse dos dados obtidos, e com base nas impressões coletadas pelo pesquisador, a 

realidade investigada pudesse ser meticulosamente descrita, analisada e interpretada.   

Com base no exposto, tomando as concepções e as práticas dos professores 

sobre as questões ambientais como foco de estudo desta Tese, e os docentes do 

Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do campus de 

São Cristóvão como os sujeitos da pesquisa, o presente capítulo apresenta a abordagem 

metodológica adotada na condução investigativa para efetivação deste estudo. Os 

procedimentos adotados por Araújo (2004) foram tomados como referência para a 

produção dos instrumentos metodológicos e na coleta dos dados, sendo eles: 

i – Análise dos documentos que regem o curso e seleção das disciplinas que podem 

tratar das questões ambientais;  

ii – Realização de um levantamento a fim de conhecer quais professores inserem as 

questões ambientais nas disciplinas por eles ministradas, no intuito de delimitar a 

amostra que poderia contribuir com a investigação;  

iii – Conhecimento das concepções que os professores das disciplinas selecionadas têm 

sobre as questões ambientais;  

iv – Levantamento sobre como os docentes inserem/discutem as questões ambientais em 

suas atividades. 

1.1  O Universo da Pesquisa 

 

No Estado de Sergipe existem três instituições de Ensino Superior (IES), entre 

públicas e privadas, que oferecem formação em Licenciatura em Química. Porém, 

optou-se pelo desenvolvimento desta pesquisa no curso oferecido pela Universidade 
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Federal de Sergipe, no campus São Cristóvão. Tal escolha teve como base, o fato do 

mesmo está há mais de 40 (quarenta) anos realizando atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, mediante a oferta das habilitações em: Licenciatura e bacharelado; Mestrado; 

e, a partir de 2015 o Doutorado, e desenvolvendo atividades de cooperação com outras 

Universidades e Empresas locais, nacionais e até mesmo de atuação internacional.    

 O Departamento do curso na referida IES é constituído por 36 (trinta e seis) 

professores efetivos e 4 (quatro) substitutos, dos quais: 25,00% são bacharéis; 19,50% 

são químicos industriais; 14,00% são licenciados; 19,50% se intitulam graduados em 

química; 14,00% possuem bacharelado e licenciatura; enquanto que 8,50% possuem 

graduação em Química Industrial e licenciatura. No que concerne à realização de Pós-

graduação, observa-se que mais de 91%, o equivalente a 33 (trinta e três) docentes, 

possuem curso de doutorado, apresentando assim, um quadro de profissionais tido como 

qualificado. 

1.1.1 A Seleção das Disciplinas 

 

  A seleção das disciplinas para compor a amostra de investigação foi iniciada a 

partir da pesquisa documental, por entender que os conteúdos destes materiais 

representam importante fonte de informações acerca das concepções, atitudes e até 

práticas de quem os produzirá. O documento analisado foi à resolução de número 

202/2009 do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (CONEPE/UFS) que versa 

sobre o Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação em Química habilitação 

licenciatura, aprovado em 18 de dezembro de 2009.   

 Procurou-se no supracitado documento indícios sobre a presença das questões 

ambientais, através da análise das ementas das disciplinas que fazem parte do currículo. 

Tal opção justifica-se pelo fato de corroboramos com as ideias de Perreira et al. (2009, 

p. 511), ao considerar o currículo como “um instrumento de identidade, que surge como 

o reflexo do momento histórico em questão”. Assim, estando às questões ambientais no 

cerne dos debates de vários grupos sociais, essa análise parte da crença de que as 

mesmas devem estar presentes no currículo, não apenas devido às preconizações 

propostas em vários documentos oficiais, como também por conta da emergência 

necessária de se tratar esses temas no momento atual.   
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Para esse estágio da pesquisa foram realizadas leituras da Resolução 202/2009 

CONEPE/UFS com intuito de identificar palavras, descritores (PERREIRA et al., 2009) 

que, de alguma forma, remetessem às questões ambientais. Após a análise, foi 

verificado que 4 (quatro) disciplinas, de 38 (trinta e oito) obrigatórias; e 6 (seis) 

disciplinas, de um total de 67 (sessenta e sete) optativas, apresentavam indícios 

explícitos acerca da temática. Enquanto que, indícios implícitos foram encontradas em 6 

(seis) disciplinas obrigatórias e 12 (doze) optativas, (Quadro 1). 

Quadro 1- Disciplinas que de modo implícito ou explicito devem tratar das questões 

ambientais em suas atividades 

Disciplinas Obrigatórias  Optativas  

Total de disciplinas 38 67 

Contemplam explicitamente as questões 

ambientais em suas ementas. 

4 6 

Contemplam implicitamente as questões 

ambientais em suas ementas.  

6 12 

Fonte: (Produzida pelo autor). 

 A investigação curricular permitiu inserir as disciplinas em dois grupos, aos 

quais chamamos de: i) Disciplinas que traziam explícitas em suas ementas alguma 

relação com as questões ambientais acima citadas (Apêndice A - Disciplinas 

selecionadas que trazem explicitamente em suas ementas alguma relação com as 

questões ambientais): Química dos Compostos Orgânicos I, Química dos Compostos 

Orgânicos II, Química das Biomoléculas, Química Ambiental, Química dos Produtos 

Naturais, Química Analítica Aplicada, Poluentes Orgânicos, Monitoramento Ambiental, 

Análise de Petróleo no Meio Ambiente, Educação e Ética Ambiental. Porém, a análise 

permitiu identificar outras disciplinas que mesmo não trazendo claramente em suas 

ementas a temática investigada. Ainda assim, poderiam de alguma forma contemplar 

estas discussões, grupo pelo qual chamamos de: ii) Disciplinas que traziam 

implicitamente em suas ementas alguma relação com as questões ambientais (Apêndice 

B - Disciplinas que trazem implicitamente em suas ementas alguma relação com as 

questões ambientais): Laboratório de Química, Química Orgânica Experimental, 

Química Analítica Experimental, Métodos Instrumentais de Análise, Laboratório de 

Físico-Química I, Métodos Físicos de Análise, Síntese e Caracterização de Compostos 

Orgânicos, Métodos Espectroquímicos, Métodos Cromatográficos, Laboratório de 
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Físico-Química II, Química de Coordenação, Quimiometria, Bioinorgânica, Fenômenos 

de Adsorção, Catálise, Mecanismos de Reações Orgânicas, Cinética, Química 

Computacional.   

Segundo a análise do quadro 1 acima, pode-se observar que a maioria das 

disciplinas que possuem aptidão para contemplar em suas atividades as questões 

ambientais são classificadas como optativas, sendo assim, de livre opção por parte dos 

discentes quanto à escolha de frequentá-las. E este fato foi utilizado com filtro na 

tentativa de selecionar os professores que poderiam colaborar com o desenvolvimento 

dessa pesquisa. E assim, o estudo das ofertas dos anos de 2012 e 2013, disponibilizadas 

pelo departamento de química, serviu como referência neste processo seletivo, pois, 

foram consideradas as disciplinas ofertadas pelo menos uma vez neste intervalo 

temporal. 

A partir dessa análise inicial, tem-se que no grupo das disciplinas que trazem 

explicitamente os temas objetos dessa pesquisa, oito das dez disciplinas assim 

classificadas tiveram oferta de matrículas nesse período, em contra partida, Química dos 

Produtos Naturais e Ética e Educação Ambiental 1 não tiveram matriculas; já para o 

grupo das implícitas, quatorzes das dezoito disciplinas foram ofertadas, não sendo 

disponibilizadas as seguintes: Fenômenos de Adsorção, Catálise, Mecanismos de 

Reações Orgânicas e Química computacional.  

 Através das informações levantadas na análise documental, chegamos a um 

montante de 23 (vinte e três) sujeitos que poderiam participar desta investigação. Ainda 

para contribui com a seleção dos professores, foi elaborado um questionário (Apêndice 

C - Questionário de Levantamento Inicial) - contendo cinco perguntas diretas e 

objetivas. Esse instrumento teve como objetivo aproximarmos dos docentes e conhecer, 

previamente, aqueles que dentro dessa amostra inicial, trabalham na perspectiva de 

inserção da dimensão ambiental em suas aulas e, acrescido a isto, que estivessem 

dispostos a colaborar com a investigação. A consulta de disponibilidade dos mesmos foi 

realizada mediante contatos através dos endereços eletrônicos disponíveis na secretaria 

do Departamento de Química. Dos vinte e três e-mails enviados, obtivemos resposta por 

                                                           
1
 Outro fator complicador para que os alunos possam escolher esta disciplina para cursar, é que a mesma é 

ofertada pelo Departamento de Educação, o que acaba distanciando ainda mais os licenciandos de 

Química da possível oportunidade de frequentar este curso.  
2
As instituições de ensino superior que fazem parte da rede são: Universidade Autônoma de Barcelona 
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parte de seis docentes que se disponibilizaram a contribuir nas demais etapas da 

pesquisa.   

 Segundo informações obtidas na Plataforma Lattes, todos os professores que se 

propuseram a contribuir são habilitados em alguma área da Química: Licenciatura 

(50%), Bacharelado (33,5%) e Química Industrial (16,5%). Desses docentes 83,33% são 

doutores, tendo a Química como principal área de concentração. Possuem Tempo de 

atuação entre 5 e 12 anos e em média 6,5 anos de atuação docente na UFS. Entre eles, 1 

(um) profissional atua no Programa de Pós-graduação em Química e outro no programa 

de Ensino de Ciências e Matemática. Na graduação, lecionam disciplinas nas áreas de: 

Química Geral, Físico-química, Analítica, Inorgânica e Ensino de Química. 

2.2.  Em Busca da Ambientalização Curricular no curso de Licenciatura em Química 

 

Para a efetivação do estudo documental, foi realizado o “Diagnóstico de 

Ambientalização Curricular” (AC) (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003). E para tal, têm-

se como referência os trabalhos desenvolvidos pela Rede de Ambientalização Curricular 

de Estudos Superiores, Rede ACES, por meio do projeto intitulado: Programa de 

Ambientalização Curricular: Desenhos de Intervenções e Análise de Processos. Para a 

referida análise, levou-se em consideração que, como os alunos fazem opção por 

somente duas disciplinas optativas, que é um número ínfimo, quando comparado com o 

montante disposto na componente curricular, assim, optou-se por investigar apenas as 

disciplinas de caráter obrigatório.  

 

O diagnóstico de Ambientalização Curricular (AC) pode ser entendido como um 

instrumento que permite avaliar em que medida as instituições de Ensino Superior têm 

incorporado a Dimensão Ambiental em suas atividades de Pesquisa, Ensino, Extensão e 

Gestão. Para Junyent, Geli a Arbat (2003): 

A Ambientalização Curricular é um processo contínuo de produção 
cultural tendo na formação de profissionais comprometidos com a 
busca permanente das melhores relações possíveis entre a sociedade 

e a natureza, atendendo os valores da justiça, solidariedade e da 
equidade, aplicando os princípios éticos universalmente reconhecidos 
e o respeito às diversidades. No âmbito universitário é um processo 
que inclui decisões políticas da instituição no sentido de gerar todos os 
espaços necessários para a participação democrática dos diversos 
departamentos na definição de estratégias institucionais e no fomento 
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de normas de convivência que respondam aos objetivos e valores 
antes mencionados (JUNYENT; GELI; ARBAT, 2003, p. 21, grifo 
das autoras).     

 

Como exemplo de tais iniciativas, podemos citar os esforços da Rede 

Ambientalização Curricular de Estudos Superiores (ACES), que constitui um consórcio 

formado por 11 (onze) Universidades 2  de países da América Latina e Europa que, 

unidas em torno de um projeto de pesquisa comum, o Programa de Ambientalização 

Curricular: Desenho de intervenções e análise de processos; tem procurado elaborar um 

conjunto de critérios e métodos de diagnósticos para avaliar o grau de Ambientalização 

Curricular de qualquer estudo de Ensino Superior. 

Menciona-se como necessário que a AC esteja presente em planos de estudos 

diferenciados para cada uma das carreiras, cuidando desde a caracterização do perfil do 

graduando, como também dos objetivos finais para os títulos almejados. Assim, as 

estruturas curriculares devem incluir conteúdos, metodologias e práticas que vão além 

das competências técnicas, e contemplem os aspectos sociais, econômicos, culturais, 

políticos, entre outros, para que efetivamente ocorra a AC. Segundo Junyent, Geli e 

Arbat (2003), esta inserção implica na formação de profissionais que podem vivenciar 

situações reais que os proporcionem capacidade reflexiva sobre as dimensões afetivas, 

estéticas, éticas de relações interpessoais e com a natureza. Neste contexto, Requer a 

realização de trabalhos que facilitem o contato com os problemas socioambientais no 

próprio cenário. 

 Para a realização da análise da AC tomamos como referência os 10 (dez) 

critérios de Ambientalização Curricular propostos pela rede ACES, sendo eles: 

Complexidade; Ordem Disciplinar; Contextualização; Levar em consideração o sujeito 

na construção do conhecimento; Considerar os aspectos cognitivos e afetivos dos 

alunos; Coerência e reconstrução entre a teoria e prática; Orientação prospectiva de 

cenários alternativos; Adequação Metodológica; Espaços de reflexão e participação 

                                                           
2
As instituições de ensino superior que fazem parte da rede são: Universidade Autônoma de Barcelona 

(UAB), Espanha; Universidade Nacional de São Luís (UNSL), Argentina; Universidade Nacional de 

Cuyo (UNCu), Argentina; Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil; Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), Campus de Rio Claro, Brasil; Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Brasil;  

Universidade de Pinar Del Rio (UPR), Cuba; Universidade de Girona (UdG), Espanha; Universidade 

Técnica de Hamburgo (TUTECH), Alemanha; e, Universidade de Estudos de Sannio (UNISANNIO), 

Itália.  
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democrática; Transformação das relações sociedade-natureza. Mediante suas 

características e especificidades, cada critério permite não só avaliar as componentes 

curriculares, mas servem também de instrumentos balizadores visando inserir as 

questões ambientais nos cursos superiores de formação de profissionais.  

1.3 A Definição dos Instrumentos de Coleta de Dados 

 

O terceiro momento foi à realização da entrevista semiestruturada (Apêndice D) 

como um dos instrumentos utilizados para a coleta das informações, organizada a partir 

de certos questionamentos sobre o tema abordado, buscando levantar de maneira mais 

detalhada as concepções dos professores pesquisados sobre as questões ambientais. A 

vantagem do instrumento escolhido é a de permitir a captação imediata e corrente da 

informação desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre os mais 

variados tópicos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986). E diante dos objetivos almejados com a 

realização da pesquisa, corroboramos com as ideias de Duarte (2004, p. 215), ao afirmar 

que: 

As entrevistas [...] se forem bem realizadas, elas permitirão ao 
pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade, 
coletando indícios dos modos como cada um daqueles sujeitos 
percebe e significa sua realidade e levantando informações 
consistentes que lhe permitam descrever e compreender a lógica que 
preside as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o 

que, em geral, é mais difícil obter com outros instrumentos de coleta 
de dados.        

 

As entrevistas foram realizadas com seis docentes, no período entre 07/04/2014 

a 16/05/2014, perfazendo um total de 5 (cinco) horas de áudio. Posteriormente 

transcritas, com a anuência dos entrevistados, aos quais foi solicitado formalizar sua 

permissão através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

1.4 Construindo Respostas com os Dados Levantados 

 

 Para a compreensão, interpretação e inferências sobre as questões de 

investigação, através da pesquisa documental e das respostas dos professores nas 

entrevistas, utilizou-se como método analítico a Análise Textual Discursiva (ATD), que 
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“corresponde a uma metodologia de análise de dados e informações de natureza 

qualitativa com a finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e os 

discursos” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 7). Ainda segundo os autores:  

Pesquisas qualitativas têm se utilizado cada vez mais de análises 
textuais. Seja partindo de textos já existentes, seja produzindo o 

material de análise a partir de entrevistas e observações, a pesquisa 
qualitativa pretende aprofundar a compreensão dos fenômenos que 
investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo de 
informação. Não pretende testar hipóteses para comprová-las ou 
refutá-las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão, reconstruir 
conhecimentos existentes sobre os temas investigados (MORAES; 

GALIAZZI, 2011, p. 11).    

 

 Nesse ínterim, todo um ciclo deve ser seguido, a primeira etapa é o processo de 

desmontagem do texto, também conhecido por Unitarização. Implica em “examinar 

textos em seus detalhes, fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, 

enunciados referentes aos fenômenos estudados” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 11). 

Estes são extraídos segundo os referenciais teóricos e os pontos de vista do pesquisador 

sobre o tema em estudo.  

 Num segundo momento, têm-se o processo de Categorização. Nesta etapa, as 

unidades de significados anteriormente estabelecidas são organizadas. As categorias são 

constituintes da compreensão que emerge do processo analítico (MORAES; 

GALIAZZI, 2011). Podem ser agrupadas em função de seus critérios pragmáticos ou 

semânticos, cujo objetivo é estabelecer relações que facilitem a compreensão desses 

elementos unitários, constituindo assim categorias temáticas que podem ser definidas a 

priori, ou então serem emergentes (ROLOFF, 2011). E assim, as categorias de análise 

foram definidas a priori sendo elas: Química Verde, Problemas Ambientais, Educação 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Por entender que dentro do contexto em 

análise, obter e discutir essas informações representam o ponto chave para alcançar os 

objetivos propostos na Tese.  

 Porém, no decorrer da realização das investigações, algumas subcategorias ou 

categorias emergentes foram criadas com fins analíticos. Quando tratando dos 

Problemas Ambientais emergiram: Complexidade, Ordem Disciplinar e 

Contextualização. Para Desenvolvimento Sustentável foram elencadas DS: fraco, forte e 
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integral; com relação à Educação Ambiental: Perspectiva Comportamentalista e 

Perspectiva Crítica e Emancipatória; e, quanto à QV, foram propostos dois 

deslocamentos discursivos, o primeiro, a poluição devido ao aumento populacional, e o 

segundo baseado na concepção da substituição de processos e produtos menos 

agressivos ao ambiente.    

 Segundo Moraes e Galiazzi (2011, p. 23), as categorias constituem “os 

elementos de organização do metatexto que se pretende escrever. Delas se produzirão as 

descrições e interpretações que comporão o exercício de expressar as novas 

compreensões possibilitadas da análise”. Após os referidos procedimentos, chegou-se à 

etapa de Comunicação, que consiste na elaboração de textos chamados de metatextos, 

“que são constituídos de descrições e interpretações, representando o conjunto um modo 

de teorização sobre o fenômeno estudado” (MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 32).  

 De posse de todas as informações obtidas com a coleta e a análise dos dados, a 

etapa seguinte teve como foco a preocupação com o tratamento das informações, 

chamado de validação. A validade busca indicar o que constitui uma pesquisa bem feita, 

confiável, merecedora de ser tornada pública para contribuir com o conhecimento 

(OLLAIK; ZILLER, 2012).  

 Para este estudo, optou-se pelo método de triangulação, que é frequentemente 

utilizado para demonstrar a validade em pesquisas científicas (OLLAIK; ZILLER, 

2012). Tendo este por objetivo abranger a máxima amplitude na descrição, explicação e 

compreensão do foco de estudo (TRIVIÑOS, 2011), bem como, procurar garantir o 

rigor e a qualidade do estudo realizado.  

Essa iniciativa visou evitar possíveis problemas que pudessem fragilizar os 

processos de coletas de dados, pois, a análise de várias fontes de informações 

consubstanciam as discussões e impedem interpretações lacônicas e demasiadamente 

generalizadas, oportunizando ao pesquisador a iniciativa de estabelecer relações entre os 

vários instrumentos de coleta de dados utilizados, e daí, realizar análises e 

interpretações mais confiáveis dos resultados encontrados.  
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SEÇÃO 3 

 

3.0  A CRISE DA CIVILIZAÇÃO E NOVAS EMERGÊNCIAS 

SOCIOAMBIENTAIS 

 

 Na iniciativa de construir um cenário que pudesse caracterizar a crise da 

civilização, buscamos alguns argumentos nas ideias do físico e historiador da ciência 

Thomas Kuhn, quando em sua obra, A estrutura das Revoluções Científicas, se apropria 

da noção de paradigma. Segundo ele:  

Paradigma é usado em dois sentidos diferentes. De um lado, indica 
toda a constelação de crenças, valores, técnicas, etc. partilhadas por 
membros de uma comunidade determinada. De outro, denota um tipo 
de elemento dessa constelação: as soluções concretas de quebra-
cabeças, que empregadas como modelos ou exemplos, podem 
substituir regras explícitas como base para a solução dos restantes 

quebra-cabeças da ciência normal (KUHN, 2011, p. 221).    

  

 Para o mesmo, os paradigmas adquirem status porque são mais bem sucedidos 

que seus competidores na resolução de algum(uns) problema(s) (KUHN, 2011), porém, 

constantemente podem não mais atender adequada e suficientemente as respostas para 

os problemas, e assim, passam por processo de colapso, por um estado turbulento e 

entram em crise.  

Crises são pré-condições necessárias para a emergência de novas teorias, “que é 

precedido por um período de insegurança profissional pronunciada, pois exige a 

destruição em larga escala de paradigmas e grandes alterações nos problemas e 

técnicas” (KUHN, 2011, p. 95). E, assim como em um momento passado, quando na 

Idade Média, emergiu a necessidade de sair das trevas e buscar as luzes, hoje, faz-se 

necessário discutir e questionar se o paradigma consolidado na modernidade ainda é 

suficiente para atender as demandas sociais atuais.  

No nosso entender, ‘crise’, constitui-se num conjunto de circunstâncias e 

eventos que são evidenciados a partir de certos problemas e necessitam de 

transformações. Quanto às questões ambientais, objeto de estudo desta Tese, os 

primeiros problemas denunciados estavam associados com a exploração e destruição 
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acelerada dos recursos naturais. Mas, por conta de tamanha amplitude, outras dimensões 

de ordem politica, institucional, social, econômica, ideológica são verificadas e 

justificadas como produtos de um estilo de pensamento característico do homem 

moderno.    

E nesse sentido, buscamos construir o capítulo partindo dos questionamentos e 

problemas que conduziram à crise, provocados pela adoção da racionalidade moderna. 

Segundo Kuhn (2011), nos momentos de inquietações e de insegurança, os cientistas 

buscam adotar novos instrumentos, orientando seus olhares em novas direções. E sendo, 

para nós, diante da atual conjuntura necessária a adoção uma nova racionalidade, como 

discutiremos ao longo do capítulo.  

 O paradigma moderno se firma nos alicerces de uma racionalidade econômico-

instrumental, fundada num projeto mecanicista e desenvolvimentista, o qual estabelece 

uma relação exploradora e de completa desarmonia com os ritmos dos processos 

naturais. Servindo este modelo de racionalidade3 como base e trampolim para que os 

fundamentos ideológicos do capitalismo se fortalecessem e acabassem se consolidando, 

tendo como os seus principais objetivos: obtenção do lucro e exploração da natureza. 

Esse quadro levaria, anos depois, a um conjunto de situações que findariam numa 

anunciada “Crise da Civilização” (LEFF, 2010a). Quanto a esta situação Capra (2012), 

em um breve resgate histórico, acaba nos situando ao procurar justificar por que tal 

modelo nos conduziu para um cenário critico:  

Esse paradigma compreende um certo número de valores que diferem 
nitidamente dos da Idade Média; valores que estiveram associados a 
várias correntes da cultura, entre elas a Revolução Francesa, o 

Iluminismo e a Revolução Industrial. Incluem a crença de que o 
método científico é a única abordagem válida do conhecimento; a 
concepção de universo como um sistema mecânico composto de 
unidades materiais elementares; a concepção da vida em sociedade 
como uma luta competitiva pela existência; e a crença do progresso 
material ilimitado a ser alcançado através do crescimento econômico e 
tecnológico (CAPRA, 2012, p. 30).     

 

 

                                                           
3
Leff (2006, p. 245) entende racionalidade, como “um sistema de raciocínios, valores, normas e ações que 

relacionam meios e fins, permite analisar a coerência de um conjunto de processos sociais que intervém 

na construção de uma teoria de produção e da organização social fundada nos potenciais da natureza e dos 

valores culturais”. Outro entendimento mais simplificado: “racionalidade são formas de compreensão e 

atuação no mundo” (LEFF, 2010b, p. 61). 
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A partir de meados do século XX, foi crescendo nos países do Hemisfério Norte 

o sentimento de que o desenvolvimento científico, tecnológico e econômico não estava 

conduzindo linearmente ao desenvolvimento do bem-estar social (AULER, 2007) e, 

com isso, a retórica capitalista de progresso começa a ser veementemente contestada.  

Somente a partir da década de sessenta desse mesmo século, e com maior força no 

início dos anos setenta, passou-se a questionar de maneira mais intensa os pressupostos 

do crescimento econômico ilimitado e a inesgotabilidade dos recursos naturais.  

Com a colaboração de diversos setores e movimentos sociais: intelectuais, 

artistas, hippies, naturalistas, feministas etc., começaram a repercutir pelo mundo a 

importância da necessidade de iniciar as discussões quanto às formas de produzir e 

acessar os conhecimentos. A degradação ambiental, bem como a tecnologia vinculada à 

guerra, fez com que Ciência-Tecnologia (CT) se tornasse alvo de um olhar mais crítico 

(AULER, 2007), pois, “o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico não 

significou a felicidade pretendida para todos” (SILVA, 2010, p. 69). Ao contrário, 

permitiu o fortalecimento da exploração e da miséria, formando um fosso social e 

dividindo as nações entre ricas e pobres.  

 Daí por diante, alguns temas foram postos em debate, tais como: a destruição de 

matas e florestas; a poluição das águas dos rios e mares; a diminuição e a extinção de 

várias espécies animais e vegetais; e outros problemas ambientais relacionados com a 

utilização indiscriminada de produtos químicos. Todavia, Leff (2010a) nos leva a 

discutir sobre o fato de que os problemas observados são mais complexos e vão além 

dos problemas que envolvem a qualidade e a manutenção do meio ambiente.  

A problemática ambiental não é ideologicamente neutra nem alheia a 
interesses econômicos e sociais. Sua gênese dá-se num processo 
histórico dominado pela expansão do modo de produção capitalista, 

pelos padrões tecnológicos gerados por uma racionalidade 

econômica guiada por um propósito de maximizar os lucros e os 
excedentes econômicos em curto prazo, numa ordem econômica 
mundial marcada pela desigualdade entre as nações e classes sociais. 
Este processo gerou assim efeitos econômicos, ecológicos e culturais 
desiguais sobre as diferentes regiões, populações, classes e grupos 
sociais (LEFF, 2010a, p. 64, grifo nosso). 
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De onde vem essa crise ambiental? Manifestada a partir da destruição do meio 

natural, como os primeiros sinais da externalidade do sistema econômico
4
, nos altos 

níveis de poluição do ar nas cidades, nos problemas de abastecimento e qualidade da 

água, na erosão e salinização do solo, e no aquecimento global do planeta. Sinalizada 

também com a fome do mundo, as desigualdades sociais entre países ricos e pobres, sob 

a forma de violência, e a destruição de culturas milenares. A crise civilizacional surge 

inicialmente a partir de denúncias das agressões ambientais – a poluição e degradação 

do meio, a crise dos recursos naturais, energéticos e de alimentos – e passa a questionar 

a racionalidade econômica e tecnológica dominantes. Cabendo aqui uma objetiva 

ressalva, esta trata-se de uma crise de abrangência global, cujos impactos são sentidos 

de modos diferentes dependendo do local do planeta (TOZONI-REIS, 2008).  

O modelo ocidental de sociedade até então construído, passa a ter seus pilares 

fundacionais questionados. Diante dos indícios da ‘crise’, faz-se necessário discutir o 

modo de vida adotado pelo homem moderno. A visão mecanicista-cartesiana convertida 

no paradigma constitutivo de uma teoria econômica, legitimando o surgimento falsa 

ideia de progresso (LEFF, 2012). Alicerçado em bases de uma sociedade de consumo, 

utilitarista e supérflua, com fins de obtenção de lucro rápido, que acabou promovendo 

ao longo dos anos a formação de dois grupos sociais bem definidos: os ricos (pequeno 

grupo populacional, em torno de 25% da população mundial), que têm condições de 

usufruir de modo extremo desse modelo societário, consumindo algo em torno de 75% 

dos recursos naturais; e os pobres (grande grupo), que encontram diversas dificuldades 

para sobreviver, desde a falta de saneamento básico, até mesmo o acesso à alimentação, 

educação e saúde que permitam garantir uma vida digna5 (TOZONI-REIS, 2008). 

                                                           
4
 Externalidades do sistema econômico – “todo conjunto de problemas que se mostram fora do alcance da 

compreensão da teoria do processo econômico que tem dominado as formas de organização social e de 

intervenção sobre a natureza; de uma economia que se institui como um paradigma totalitário e onívoro 

do mundo, que codifica todas as coisas, todos os objetivos e todos os valores em termos de capital, para 
submetê-los à lógica do mercado, sem ter internalizado suas complexas relações com o mundo natural. 

Sendo os sinais dessa externalidade: entropização dos processos produtivos, alteração dos equilíbrios 

ecológicos do planeta, destruição dos ecossistemas, esgotamento de recursos naturais, degradação 

ambiental, aquecimento global, desigualdade social, pobreza extrema” (LEFF, 2010b, p. 20 - 21). Para 

Layrargues (2012, p. 107), “externalidade é quando a produção ou consumo de um bem acarreta em 

efeitos colaterais negativos ou positivos em outros indivíduos que não aqueles que produziram ou 

consumiram, e estes efeitos não são compensados economicamente por meio do sistema de preço”.  
5
O empobrecimento das maiorias deixou de ser um fenômeno controlado e localizado nos países 

periféricos, hoje o número de pobres é o maior da história ultrapassando mais de um bilhão de pessoas. 

Que sofrem com problemas graves de acesso a uma alimentação de qualidade. E isso representa uma 

manifestação da externalidade do fracasso da racionalidade econômica (LEFF, 2012). Na outra ponta do 
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Este modelo tem, nos pensamentos das Ciências Econômicas, o sustentáculo 

ideológico que alimenta os mecanismos do sistema. Os padrões econômicos passam 

então a ditar as regras do jogo enquanto as demais, principalmente as ciências duras ou 

exatas, acabam se tornando soldados, no sentido restrito da palavra, enquanto exímias 

executoras das ações. A economia representa o ápice dessa ficção das ciências 

modernas (LEFF, 2010b), uma ciência meramente especulativa que se apropria de 

artifícios para a gestão do capital, centrada na ideia de mercado – o mercado que 

transforma a natureza e o homem segundo ditames de suas leis cegas e falsos equilíbrios 

meramente especulativos; que constrói o “homo economicus – como a manifestação do 

grau mais elevado da racionalidade do ser, e que se confirma ajustando os 

comportamentos e desejos do homem aos desígnios da lei abstrata e totalitária do 

mercado” (LEFF, 2010b, p. 25).   

Para vários renomados cientistas, a ameaça mais grave vivenciada pela 

humanidade no início do século XXI é o ataque sem tréguas ao meio ambiente, 

decorrente da lógica de produção vigente e da direção dos seus vetores tecnológicos 

contidos nos atuais conceitos de progresso global. Assim, A degradação ambiental se 

manifesta como um dos sintomas de uma crise da civilização, sendo o sinal mais 

eloquente da crise da racionalidade econômica que conduziu o processo de 

modernização. Porém, é possível diagnosticar outros sintomas, pois, esse complexo 

processo não envolve apenas as discussões sobre as demandas ambientais, abrangendo 

também as demandas sociais, culturais e políticas. 

A crise socioambiental é caracterizada por uma relação instituída entre os seres 

humanos para com a natureza, dentro do funcionamento da lógica capitalista, onde a 

transformação do meio – social ou natural – é submetida às necessidades da acumulação 

do capital. E os reflexos dessas relações conflituosas aparecem sob a forma de 

catástrofes e impactos ambientais exacerbados, à medida que o capital se renova.  

“Com o capitalismo, o pensamento do ser transforma-se nos códigos 
da economia. A natureza se reconverte na forma econômica e sofre a 
interferência da tecnologia; o mundo se coisifica, ao tempo que, “tudo 

que é sólido se desmancha no ar”” (LEFF, 2010b, p. 49). 
 

                                                                                                                                                                          
iceberg, representando também exemplo do fracasso, observam-se estatísticas que apontam para 

existência de um bilhão de pessoas que sofrem com problemas de saúde devido à obesidade mórbida no 

planeta (DUPAS, 2006).  
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 Desde Weber, passando por Marcuse e Habermas, vem sendo apresentada e 

discutida a importância de buscar corrigir os efeitos provocados pela adoção de uma 

racionalidade instrumental, mediante a adoção de um novo modelo racional, que oriente 

(reoriente) o desenvolvimento material e as aplicações da ciência. E, diante dessas 

provocações, existe a necessidade da construção de um novo paradigma societário, o 

estabelecimento de uma nova racionalidade, de uma nova ordem mundial não mais 

alicerçada pelos ditames dos interesses capitalistas que, no percurso histórico, 

trouxeram como reflexos graves consequências por conta da adoção de um modelo 

voltado para a exploração da natureza, da mão de obra e da maximização do lucro. 

Faz-se necessário o estabelecimento das bases de uma nova racionalidade, que é 

de certa forma paradoxal, frente à força que a ordem hegemônica atualmente 

estabelecida possui. Trata-se de um campo de estratégias de poder e de disputa dos 

sentidos diferenciados que afetam os conceitos e as políticas (LEFF, 2006). Não se 

configura como sendo uma tarefa fácil, ao menos tentar impor limites que visem frear 

os tão vorazes e insaciáveis mecanismos regulatórios do livre comércio. Ainda mais 

tendo em vista a ágil capacidade que o capital possui de se reinventar por meio de novos 

artifícios ideológicos, como Desenvolvimento Sustentado ou Neoliberalismo 

Ambiental.    

Pesquisadores como Araújo (2004), Leff (2012) e Tozoni-Reis (2008), 

argumentam sobre a inconciliável dialética que procura suportar as novas propostas 

ideológicas do desenvolvimento sustentável/sustentado. Segundo os mesmos, é no 

mínimo uma estratégia dissimulada do neoliberalismo ambiental, querer unificar ideias 

tão dicotômicas – desenvolvimento (oriundas do movimento técnico-mecanicista) com 

sustentável (oriunda do movimento ambientalista e ecologista). Sobre o tema, Leff 

afirma que a sustentabilidade, diante dos propósitos neoliberais, gravita em torno dos 

princípios de sua racionalidade mecanicista e sua valorização em curto prazo (LEFF, 

2012).  

O neoliberalismo ambiental e o discurso do “crescimento sustentável”, 
apesar do intuito de incorporar as bases ecológicas e as considerações 
de longo prazo na racionalidade econômica, não podem assimilar o 
sentido, os princípios e as condições de uma gestão democrática do 
desenvolvimento sustentável: equidade social, a diversidade cultural, 
o equilíbrio regional, a autonomia e capacidade de autogestão das 

comunidades e a pluralidade de tipos de desenvolvimento. Se a 
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economia se define como processo de produção e distribuição de 
riqueza, este pode transformar-se e fundar-se em outras bases 
produtivas. A mudança de paradigma não é só possível, mas 
impostergável (LEFF, 2012, p. 59). 

 

Assim, o conceito de desenvolvimento sustentável foi amplamente utilizado 

como uma saída para a crise ambiental. Pois, seria “uma forma milagrosa de continuar 

produzindo, crescendo e desenvolvendo, sem danos à natureza” (BENEVIDES, 2010, 

sem paginação).  E o paradigma do desenvolvimento econômico linear, que predominou 

por muito tempo, parecia ter chegado ao seu limite (SAMPAIO; FERNANDES, 2002).   

 Com tantas críticas aos discursos relacionados ao desenvolvimento sustentável, 

torna-se imprescindível assumir uma nova racionalidade, já que, até então como objeto 

principal das discussões, estavam o ambiente e o desenvolvimento; contudo, observa-se 

que mais uma vez a dimensão social fica de fora desses eixos discursivos. Verifica-se a 

ocorrência de diversos avanços relacionados com a perspectiva ambiental, desde a 

assinatura dos chefes de Estados dos protocolos de intenções para ações relacionadas à 

preservação e minimização dos impactos ao meio ambiente; como também, as leis nos 

vários países se tornaram mais severas. Porém, a questão social permanece em segundo 

ou terceiro plano nas discussões dessa perspectiva.  

O que se observa é que, enquanto se agravavam os problemas sociais 
e se aprofundava a distância entre os países pobres e os 
industrializados, emergiram com mais impacto diversas manifestações 
da crise ambiental, que se relacionam diretamente com os padrões 

produtivos e de consumo prevalecentes (JACOBI, 2005, p. 236, grifo 
nosso).  

 

 Diante do exposto, é possível dizer que as questões ecológicas são um exemplo 

da impossibilidade da criação de alternativas mitigadoras dos impactos sem o necessário 

rompimento com o paradigma moderno de sociedade. Desta forma, a saída para os 

problemas que vão além da questão ecológica passam pela ruptura com o ideário 

paradigmático hegemônico: ideias de progresso, de futuro, de dominação da natureza, 

de crescimento, qualidade de vida, entre outras (BARCELOS, 2012).    

Eis que nos vemos diante de tantas proposições teóricas que buscam justificar os 

rumos tomados pela humanidade nesse processo de crise. Se o paradigma da 
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racionalidade econômico-instrumental, com todas as suas características, não nos é mais 

suficiente do ponto de vista ideológico, nem tão pouco prático para conduzir a 

humanidade, precisamos repensar, enfrentar a crise, e guiar os seres humanos através de 

mecanismos que nos afastem das principais externalidades pronunciadas pela adoção 

desse modelo que são: a destruição ambiental e a destruição social.  

Cabe salientar que não se trata de uma tarefa fácil, pois, passa diretamente pela 

necessidade de desconstruir na subjetividade humana, concepções altamente enraizadas 

nas nossas atitudes. O modelo hegemônico dominante se encarrega/encarregou de forma 

primorosa ao longo do tempo, de incutir certos estilos de vida sem que as pessoas se 

deem conta do que e por que fazem. Neste cenário, precisamos de um novo norte 

epistêmico. Um mundo menos objetivado, uniformizado e quantificado, que respeite as 

culturas e as peculiaridades individuais advindas das tradições. Um mundo que 

reconduza os seres humanos para uma nova posição, longe do ter para ser, mas que nos 

aproxime de um modelo que trace uma nova conjuntura do ser para viver.  

Nesse interim, na busca de darmos encaminhamentos para tal empreitada, 

referendamo-nos nas propostas de Enrique Leff (2010a; 2010b) sobre Racionalidade 

Ambiental. Compreendida como uma racionalidade teórica e substantiva, “que inclui 

valores da diversidade ética e cultural, e a prevalência do qualitativo sobre o 

quantitativo” (LEFF, 2010a, p. 123). Refere-se a um imperativo, à medida que propõe a 

construção de uma nova ordem econômica e produtiva não simplesmente apresentando 

mecanismos de controle, punição ou flexibilização para o mercado, assim como aqueles 

que norteiam a racionalidade econômica/produtiva vigente, mas, torna-se necessária por 

refundar os alicerces de um novo sistema econômico que tenha como base principal as 

questões ecológicas e culturais (LEFF, 2010b).  

A racionalidade ambiental sustenta-se na perspectiva de análise sociológica do 

desenvolvimento do conhecimento, da problematização dos paradigmas teóricos e 

metodológicos, e na possiblidade da construção de uma racionalidade produtiva 

alternativa. De um paradigma ambiental, iniciado a partir da produção de um processo 

complexo de reelaboração teórica, metodológica e do desenvolvimento de 

conhecimentos científicos e tecnológicos que deem suporte a uma racionalidade social 

alternativa (LEFF, 2010a).  
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Ela questiona os alicerces da sociedade moderna, fundados numa racionalidade 

econômica-instrumental, que codifica e valoriza a natureza simplesmente como produto 

de consumo, guiados pelas regras do livre comércio, com fins na obtenção de lucros e 

sustentados atualmente pelas lógicas de uma política neoliberal ambiental (PITANGA, 

2015). Segundo Leff (2010a), é necessária uma completa e profunda revisão para a 

adoção de um pacote de medidas que vão além do campo político, científico e 

ideológico, a fim de atingir propósitos sociais, garantindo às pessoas o direito 

democrático de participação nas tomadas de decisões de processos de gestão ambiental, 

o que nos seus dizeres chama de Reapropriação Social da Natureza.  

A construção de uma racionalidade ambiental é um processo político e social que 

passa por um confronto de interesses opostos, pela necessidade de uma reorientação das 

tendências (dinâmica populacional, racionalidade do crescimento econômico, padrões 

tecnológicos e práticas de consumo) e pela ruptura de paradigmas epistemológicos 

vigentes; mas, principalmente, pela iniciativa de organização produtiva, inovações de 

métodos de pesquisa e produção de novos conceitos e conhecimentos (LEFF, 2010a).  

Demanda a transformação dos paradigmas científicos e a produção de novos 

conhecimentos, o diálogo, hibridação e a integração dos saberes, como também a 

“integração de diversos especialistas nas áreas do conhecimento garantindo uma 

integração interdisciplinar do conhecimento para um desenvolvimento realmente 

sustentável” (LEFF, 2010a, p, 92). Emerge não apenas da necessidade da construção de 

um novo mundo de produção, mas de uma nova forma de ser no mundo: novos 

processos na natureza e novos sentidos existenciais na construção de um futuro 

sustentável (LEFF, 2010b).  

3.5. A imagem da Química no cenário da crise 

 

 A Química, enquanto ciência, ao longo do tempo tem atuado com grande 

versatilidade em diversas áreas (figura 1) que afetam as nossas vidas diárias, 

contribuindo de modo significativo para melhoria da qualidade de vida da população. 

Não obstante, se apresenta como uma das atividades mais criticadas com relação à crise 
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socioambiental6. Assim, de um lado ela possibilita uma vida mais prática e confortável e 

do outro, gera graves problemas como os ambientais, os de segurança no trabalho e de 

saúde (FERNANDES, 2009).   

Figura 1 - Alguns campos de atuação da Química 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 No decorrer do percurso histórico, as atividades da química objetivaram a 

contínua produção de excedente com vista à obtenção do lucro. Os dados compilados 

por Rocha (2011) apontam para o crescimento deste segmento industrial a partir da 

segunda metade do século XX (período pós-guerra), e o intervalo compreendido até a 

década de 70 do mesmo século, que ficou conhecido como Idade de Ouro, por conta do 

desenvolvimento vertiginoso da Ciência e Tecnologia (C&T). Ainda nos dias hodiernos 

é observável o crescimento da indústria química, principalmente na União Europeia, 

onde as taxas de incrementos são mais elevadas do que as estimadas para a economia 

mundial (FERNANDES, 2009).   

Este ramo industrial tem sido alvo de várias críticas, pois, seus processos 

produtivos continuam baseados na exploração desenfreada dos recursos naturais para a  

extração de matéria-prima, com o consumo de grandes quantidades de combustíveis, em 

função de sua elevada capacidade térmica e baixa eficiência energética; caracterizados 

como processos poluidores devido à emissão de substâncias para a atmosfera, como o 

                                                           
6
A construção do parágrafo pode até parecer contraditória, mas é necessário ter em mente que todas as 

áreas do conhecimento têm (tiveram) seus aportes positivos e seus pontos negativos e isso não foi 

diferente com a Química.  
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caso do gás carbônico; e sem mencionar os desastres ambientais responsáveis por 

grandes impactos, com visibilidade em curtíssimo espaço de tempo, como é o caso dos 

vazamentos de petróleo.  

 Segundo Capra (2012), só nos Estados Unidos da América (EUA) são 

produzidas aproximadamente 1000 novas substâncias químicas por ano, sem sequer 

saber quais são as suas propriedades ou como estas, nas mais variadas condições que 

podem encontrar no ambiente, vão se comportar. São reativas? São inócuas? São 

persistentes? No entanto, estima-se que o volume de substâncias químicas lançadas no 

meio ambiente, em nível mundial, passou de um milhão de toneladas em 1930 para 400 

milhões no início deste século (DUPAS, 2006). Segundo dados da União Europeia, são 

poucas as informações disponíveis quanto às propriedades, usos e riscos de 65% dos 

100 000 produtos químicos por lá comercializados, e sobre 21% destes não se sabe nada 

(FERNANDES, 2009).  

Este fato se configura um risco proeminente e não podemos incorrer em erros 

vistos anteriormente, como nos casos do uso do Dicloro-Difenil-Tricloroetano, DDT, 

pela agricultura, e dos Cloro-Flúor-Carbonetos, CFCs, em sistemas de refrigeração. 

Como o próprio Capra (2012) afirma, essas externalidades representam o lado sombrio 

do crescimento econômico e da adoção da racionalidade técnica-científica. Na América 

Latina e Caribe a situação é ainda pior, pois, diante da escassez dessas informações, as 

indústrias químicas com suas políticas gananciosas de obtenção de lucro, comercializam 

para estes países alguns produtos químicos que têm suas vendas proibidas nos locais de 

fabricação. Assim, comenta Capra:  

Enquanto a produção e o consumo se aceleravam nesse ritmo febril, 
tecnologias apropriadas para dispor dos subprodutos indesejáveis não 
foram desenvolvidas. A razão para tal negligência é simples; ao passo 

que a produção de bens de consumo descartáveis era altamente 
lucrativa para os fabricantes, o tratamento apropriado e a reciclagem 
dos resíduos não o eram. Durante muitas décadas, a indústria química 
despejou seus lixos nos solos sem salvaguardas adequadas, e essa 
prática irresponsável resulta agora em milhares de depósitos químicos 
perigosos, verdadeiras “bombas-relógio tóxicas”, suscetíveis de se 
converterem em uma das mais graves ameaças ambientais (CAPRA, 

2012, p. 229).  

 



46 

 

A crise ambiental torna-se mais evidente nos anos 60, “refletindo na 

irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo, e marcando 

os limites de crescimento econômico” (LEFF, 2012, p. 16). Várias externalidades 

passam a ser observadas, e a sociedade civil começa a se mobilizar frente a estas 

questões. Com isso, algumas publicações emergiram como referências para dar suporte 

à pauta desses movimentos, como Spring Silent da cientista e ecologista americana 

Raquel Carson, publicado em 1962, tornando-se um marco na literatura ambiental ao 

tratar da devastação dos agrotóxicos e do desequilíbrio ecológico. Nesta obra, a autora 

descreve, entre outros problemas, a contaminação da água, solo, vegetais e animais, 

pontuando inclusive que o leite materno de algumas mulheres encontrava-se 

contaminado pelo uso indiscriminado de DDT na agricultura.  

Outras obras são merecedoras de destaque em virtude de seu pioneirismo, a 

exemplo de A estrutura das Revoluções Científicas, produzida pelo físico e historiador 

da Ciência Thomas Kuhn, também em 1962 na qual, partindo de uma análise epistemo-

filosófica, passou a questionar o paradigma cartesiano, empirista-indutivista adotado 

como critério único de produção do conhecimento científico; Derek J. de Solla Prince, 

em 1963, escreveu Little Science, Big Science, em que debatia o crescimento do 

financiamento da Tecnologia por parte dos EUA (CHRISPINO, 2008); Paul Ehrlich, em 

1966, com Population Bomb; Garret Hardin, em 1968, Tragedy of the commons, 

traziam no corpo de seus textos o estabelecimento das relações existentes entre a 

degradação ambiental, a dos recursos naturais e o crescimento populacional (GRÜN, 

2011; JACOBI, 2005); e por fim, em 1971, Nicolás Georgescu-Roegen ao publicar A lei 

limite da entropia e o processo econômico, fazendo uma crítica radical à economia, 

utilizando-se para tanto, as leis da termodinâmica na iniciativa de justificar os 

problemas da destruição do meio natural (LEFF, 2012).   

 Leff (2006) alerta para a necessidade de entender as manobras organizadas e os 

deslocamentos do ponto de vista geopolítico da industrialização nos países do norte 

(EUA, Canadá e países europeus), onde os movimentos sociais tomavam força e 

questionavam o funcionamento das indústrias. Assim, obtiveram êxito fazendo com que 

os governantes, em certa medida, se posicionassem no combate e resolução desses 

problemas, como: criação de agências ambientais, institucionalização de leis ambientais 

mais severas, aplicação de multas para indústrias poluidoras etc. Aliada a esses fatos, os 
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países desse bloco já começavam a passar por um quadro que acenava para a escassez 

de insumos e combustíveis essenciais na manutenção das atividades industriais.  

Esse cenário marca intensamente, já a partir da década de 70, a ocorrência de um 

novo contexto desenhado por: “um reordenamento da divisão do trabalho, caracterizado 

por processos de mudanças tecnológicas e de mobilidades geográfica do capital” 

(SILVA, 2010, p. 88). As grandes empresas passam a disseminar, nos até então 

classificados países de terceiro mundo, o discurso do desenvolvimento econômico à 

custa do progresso, migrando aceleradamente em direção aos países periféricos. Lá, 

essas empresas encontram condições perfeitas para instalarem as suas unidades fabris: 

mão de obra farta e barata; redução dos direitos dos trabalhadores; incentivos fiscais 

para as implantações de unidades; leis ambientais pouco rigorosas ou inexistentes; 

fiscalização deficiente; recursos naturais, que lhes serviriam de matéria-prima 

abundantes e muito baratos. Isso ocasionou a corrida de diversos setores de indústrias 

para essas localidades, como foram os casos de mineradoras, petrolíferas, indústrias 

químicas e etc. 

 Sampaio e Fernandes (2002) nos chamam a atenção para esse processo 

classificando-o como “uma industrialização maciça e tardia”, que incorporou padrões 

tecnológicos modernos, à época, para os países subdesenvolvidos, entre eles o Brasil, 

mas ultrapassados no que se referem aos aspectos ambientais. Até a entrada da década 

de 1980, a hegemonia desse modelo de desenvolvimento perdura. Uma das crises do 

capitalismo, iniciada em meados da década de 1970, aprofunda-se e passa a ocupar os 

países periféricos colocando em xeque as bases da acumulação (SILVA, 2010), 

ganhando contornos definidos à medida que se encontravam conexões com as questões 

ambiental, social ou política (YOUNG, 2001).  

Alguns sinais de um processo sistêmico e global, rapidamente começavam a 

aparecer, como exemplo, tem-se no Brasil, na cidade de Cubatão, no Estado de São 

Paulo, território tão desenvolvido e gerador de divisas por conta de seu complexo 

industrial, que se torna em menos de vinte anos, um dos dez locais mais poluídos do 

mundo. De realidades como esta a ideia de “progresso gerado pelo desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia passa a ser considerado como fonte potencial de autodestruição 

da sociedade industrial” (JACOBI, 2005, p. 240). 
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 Durante o auge de suas atividades econômicas, por volta da década de 1960, os 

países antes chamados de primeiro mundo faziam empréstimos aos de segundo e 

terceiro mundos para que estes pudessem promover o crescimento e o progresso de suas 

nações. No Brasil, basta lembrar o chamado Milagre Econômico, marcado pela 

construção de grandes obras como pontes e rodovias que em verdade, guardam 

resquícios do desencadeamento de um processo que parece não ter fim, a acumulação de 

dívidas e a inflação com as quais convivemos até hoje. Seduzidos pela possibilidade de 

eliminação das diferenças, os países pobres foram arrastados pelos torvelinhos do 

capital mundial e pelas artimanhas do capital financeiro. O engenho negociador propôs 

imediatamente depois da crise dos anos 80, a troca da dívida por natureza (LEFF, 2012).  

 Com isso, as nações hoje classificadas como subdesenvolvidas ou em 

desenvolvimento7, abriram as portas e receberam grandes indústrias com seus parques 

poluidores, seus processos termicamente ultrapassados, com políticas que diminuem as 

vantagens e benefícios dos trabalhadores, leis ambientais inexistentes ou pouco 

eficientes e uma série de incentivos fiscais, sendo hoje a indústria química um setor 

econômico com enorme contribuição para o estabelecimento desse processo de crise.  

Conforme fica claro nos argumentos leffianos:  

Depois dos esquemas de substituição de importações e 
industrialização inspirados nas teorias da dependência em voga nos 
anos 1960 e 1970, as economias latino-americanas voltaram a basear 
suas economias em sua frondosa natureza – em sua generosa dotação 

de recursos naturais e serviços ambientais e em suas vantagens 
comparativas nos mercados verdes emergentes, - orientando-as para a 
exportação dentro das estratégias e mecanismos do desenvolvimento 
sustentado. Ao mesmo tempo em que as normas da sustentabilidade, 
os regimes ambientais e os certificados verdes fazem surgir novas 
formas de protecionismo comercial disfarçadas de competição por 
qualidade ambiental e conservação ecológica, o crescimento 
econômico sustentado ecologicamente não deixa de ser o simulacro, 

cujas falácias ficam patentes na erosão da diversidade – apesar das 
reservas da biosfera e dos sistemas de áreas protegidas -, na perda de 
sustentabilidade dos ecossistemas, no aquecimento global e nas crises 

econômicas e financeiras dos países do Sul (LEFF, 2006, p. 150).  

 

                                                           
7
Deve-se observar que com o passar do tempo os mecanismos da economia sofrem mudanças, inclusive 

nas classificações que por eles são estabelecidas para os países. Antes da década de 1990, eram países de 

1º, 2º e 3º mundos. Com as propostas de “desenvolvimento sustentado”, eles adotam nova classificação, 

como desenvolvidos e em desenvolvimento. Ficam explícitos os argumentos teóricos utilizados na 

perspectiva de mascarar todo um cenário crítico.    
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Com a supracitada reflexão, observam-se as concepções de uma racionalidade 

econômico-instrumental fortemente arraigada nos processos da indústria química, 

caracterizadas pela produtividade e eficiência econômica com exploração da natureza e 

obtenção de lucros. Assim, é necessário repensar os rumos do setor e, diante desse 

quadro, fazem-se necessárias novas estratégias que nos permitem organizar a cadeia 

produtiva industrial com uma abordagem ampla, procurando estabelecer ao máximo as 

inter-relações (ambiental, econômica, social, cultural) desse intricado ramo industrial.   

 Diante da necessidade de tal iniciativa, as propostas de estratégia para a adoção 

de uma nova racionalidade para a indústria química, coadunam com as discussões 

realizadas por Fernandes (2009), quando propõe a adoção de um paradigma ecológico 

no qual a gestão da utilização dos produtos químicos deve estar centrada nos seus 

efeitos e suas incertezas, e não somente nas consequências de seu uso, trazendo os 

princípios norteadores, as diretrizes para abandonar a cultura do tóxico, como 

explicitado a seguir: 

- princípio da precaução: a ausência de prova de segurança, a incerteza passa a ser 

considerada um fator importante para decisão;  

- inversão do ônus da prova: faz com que a segurança de um produto químico tenha de 

ser provada, em vez de haver a prova da existência do perigo;  

- princípio da alternativa menos tóxica: preveem que as substâncias tóxicas sejam 

sempre substituídas pelas alternativas menos tóxicas disponíveis ou a serem 

desenvolvidas (HOFRICHER
8
, 2000, apud FERNADES, 2009, p. 191).    

 O desenvolvimento de certas atividades antropogênicas, seus impactos 

ambientais e sociais, têm conduzido a química e os seus estudiosos, os químicos, a uma 

posição que não lhes confere uma boa imagem social, sempre os associando com 

grandes acidentes e desastres, influenciando a opinião pública a respeito dos químicos e 

da indústria (CLARK, 1999; STEINHÄUSER et al., 2004; POLIAKOFF, 2011; 

BURMEISTER; RAUCH; EILKS, 2012).  No cenário brasileiro, segundo Lenardão et 

                                                           
8
HOFRICHER, R. Introduction: Critical Perspectives on Human Health and the Environment. In: 

HOFRICHER, R. (Ed.). Reclaiming the Environmental Debate: The Politics of Health in a Toxic 

Culture.Londres: The MIT Press, 2000. p. 31-60. 
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al. (2003), 76% da população considera a indústria química e a petroquímica como as 

responsáveis pelos maiores problemas de poluição no país.  

E assim, as várias contribuições significativas deste ramo industrial e dessa área 

do conhecimento passam a ter um efeito invisível. Não obstante, nem alheios às 

opiniões populares, e nem aos diversos problemas ambientais, os químicos passam a se 

mobilizar em prol de novos rumos, diretrizes, ou protocolos que possam guiá-los na 

empreitada de colaborar com a superação dessa fase crítica.   

3.5.1 As Propostas da Química Verde para o Enfrentamento da Crise 

 

 As décadas de 1980/90 foram marcadas pelo apontamento dos diversos 

problemas ambientais causados por conta da utilização indiscriminada de algumas 

substâncias químicas, como também, pelas primeiras iniciativas que procuraram 

entender e promover relações desses impactos não só com o ambiente natural, mas 

também com as condições de vida da população mundial.  

 Diante da necessidade global de se repensar todo o cenário da crise, políticos, 

empresários, cientistas e a sociedade civil com suas organizações (na defesa de seus 

interesses), ainda na década de 1990, tiveram a iniciativa de buscar mecanismos que nos 

conduzissem a um processo de encaminhamentos e colaborações mútuas na expectativa 

de pensar um mundo melhor, socialmente e ecologicamente mais justo.  

 A química, as indústrias e os seus profissionais, crentes das respectivas 

contribuições negativas e diante do quadro apresentando anteriormente, não 

permaneceram alheios às discussões e tão pouco assumiram um estado letárgico diante 

dos problemas a serem enfrentados. Com isso, tomaram as primeiras medidas na 

perspectiva de colaborarem para o enfrentamento da crise e na busca por soluções para 

seus problemas. A princípio, começaram a desenhar o esquadrinhamento de um campo 

teórico dentro da área que ficou conhecido como Química Ambiental e, num segundo 

momento, propuseram a chamada QV e os seus doze princípios, na expectativa da 

institucionalização desse novo campo.  

 A Química Ambiental surge inicialmente com a pretensão de desenvolver 

métodos analíticos para a determinação (qualificação/quantificação) dos poluentes nos 
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vários compartimentos (água, solo e ar) devido à ação antropogênica. Em seguida, passa 

a se preocupar com os processos de remediação e tratamento do descarte desses 

compostos, principalmente associados com os rejeitos industriais. Por fim, no início da 

década de 1990, inaugura-se uma nova tendência de pensar as questões dos resíduos 

químicos produzidos por todos os setores. 

Diante de tal conjunto de problemas e desafios, é fundamental buscar novas 

alternativas, e esse novo direcionamento surge sob o nome de Green Chemistry, 

Química Verde (QV) ou ainda “Química Limpa” (LENARDÃO et al., 2003). Nasce 

como uma resposta da Indústria Química frente às pressões sociais, especialmente dos 

movimentos ambientalistas, para se evitar ou minimizar a produção de resíduos e os 

problemas referentes aos seus lançamentos, tendo objetivos ambientais, tecnológicos e 

sociais diretamente associados com o movimento de sustentabilidade (WINTERTON, 

2001; MACHADO, 2011). 

 Algumas iniciativas da QV datam desde 1991, quando a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (EPA-EUA) lançou seu programa intitulado Rotas 

Sintéticas Alternativas para a Prevenção de Poluição. Em 1993, na Itália, foi instituído 

o Consórcio Universitário Química para o Ambiente (INCA), tendo como objetivos 

reunir forças de acadêmicos para atuarem prevenindo a poluição através da realização 

de pesquisas em reações, produtos e processos. O governo dos EUA instituiu um 

programa de premiações para inovações tecnológicas industriais no ano de 1995, The 

Presidential Green Chemistry Challenge, O Grande Desafio da Química Verde 

(PGCC). Já em 1997, foi criado o Green Chemistry Institute, que atua em parceria com 

a Sociedade Americana de Química. Ainda no mesmo ano, a União Internacional da 

Química Pura e Aplicada (IUPAC) organizou, em Veneza, a primeira International 

Conference in Green Chemistry, que acabaria culminando no ano de 2001 na criação do 

subcomitê interdivisional de Green Chemistry. Em setembro desse mesmo ano, foi 

realizado o primeiro Workshop em Educação em QV (LENARDÃO et al., 2003). 

 Essas ações representam algumas iniciativas de governos e instituições para o 

enfrentamento da crise. Do ponto de vista conceitual, segundo Lenardão et al. (2003, p. 

124), a QV pode ser definida como “o desenho, desenvolvimento e implementação de 



52 

 

produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou a geração de 

substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente”.   

Machado (2004, p. 61) aponta que QV é uma nova visão da química que surge e 

atinge a sua maturidade como ramo do conhecimento científico ao longo do século XX, 

e persegue os seus objetivos até os dias atuais, tendo como alguns de seus objetivos: “i) 

eliminar os efeitos nocivos para o ambiente e a saúde ecológica e humana da preparação 

e utilização de numerosos produtos fabricados pela indústria química; e ii) permitir a 

recuperação da aceitação da química por parte da sociedade”. 

Diante das preocupações do mundo com o progresso baseado no 

desenvolvimento sustentável, tem-se na QV uma filosofia que pode colaborar nesse 

sentido (SILVA; LACERDA; JONES JUNIOR, 2005). Assim, ela surge como uma 

resposta para solucionar os problemas relativos à produção industrial e a poluição 

ambiental e está baseada na combinação de fatores econômicos, científicos e sociais. 

Esse novo pensamento científico incentiva a implementação das suas concepções nos 

currículos e atividades acadêmicas, bem como sua aplicação em escala comercial e 

industrial (PRADO, 2003). Ressalta-se o pensamento de que o progresso nessa área, 

QV, pode ser o ponto chave nas conquistas de objetivos econômicos, como também um 

valioso avanço em direção a um desenvolvimento mais sustentável (FARIAS; 

FÁVARO, 2011).   

Diante do exposto, O próximo passo desse diálogo é apresentar a construção de 

um arcabouço teórico que permita entender como ocorreram às formulações de alguns 

conceitos e as suas discussões, visando identificar as matrizes basilares que deram 

origem aos primeiros doze princípios da QV, inicialmente apontando as práticas, ou as 

boas práticas, que deveriam ser adotadas pelas indústrias químicas (MACHADO, 2011; 

FARIAS; FÁVARO, 2011): 

a) Prevenção de poluição: tinha como principal objetivo, o desenvolvimento de 

iniciativas que levassem à redução da quantidade de poluentes e resíduos produzidos 

pela indústria química. Ao contrário das antigas estratégias de controle de poluentes, 

baseadas da retenção dos mesmos após a produção; representou uma mudança 

significativa nos processos de gestão de resíduos industriais; 
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b) Minimização de resíduos: apresenta estreita relação com a prática, referindo-se à 

diminuição de resíduos sólidos e líquidos produzidos por um processo, sem levar em 

consideração a emissão de gases; por vezes associavam ações de reciclagem no interior 

do processo, e mesmo a recuperação e tratamento seguro de resíduos sólidos ou 

líquidos; 

c) Processos com mais segurança inerente: proposto por T. Klenz em 1977, refere-se à 

construção de uma nova postura no design dos processos da indústria química, 

preconizando um esforço incisivo e continuado na perseguição de evitar acidentes, de 

modo que se procure eliminar os riscos desde a raiz. Essas medidas tornaram-se mais 

incisivas logo após o trágico acidente de Bhopal, ocorrido na Índia no ano de 19849;  

d) Cuidado responsável: corresponde à cooperação proativa da indústria na resolução 

antecipada dos problemas, cujo principal estímulo estava relacionado com a questão 

econômica, visando evitar os custos com a via legislativa: realização de avaliações 

químicas, processos judiciais, multas e outros. Auxilia a indústria química a operar com 

segurança e com cuidado pelas gerações futuras “(hoje o programa é dirigido 

explicitamente ao desenvolvimento sustentável) – sem perder de vista o objetivo de 

aumentar os lucros” (MACHADO, 2011, p. 537); 

e) Design para o ambiente (DfE – Design for Environment): emerge na década de 1990, 

assumindo como objetivo minimizar os impactos dos trabalhos desde o início da sua 

concepção e dos processos para fabricação – requerendo em todas as etapas a adoção de 

medidas proativas que estimulem a redução ou eliminação de efeitos negativos ao 

ambiente; 

e) Ecologia Industrial: resulta do entendimento de que os processos de tratamento dos 

resíduos industriais são difíceis de serem resolvidos com eficácia e apresentam elevados 

custos de execução. Daí promove uma nova visão para os sistemas industriais que 

prescreva a atenção simultânea ao aprovisionamento de matérias-primas e à produção 

                                                           
9
Esse acidente é considerado como o maior desastre químico da história da humanidade, ocorreu no dia 

três de dezembro de 1984, quando aproximadamente 40 toneladas de gases tóxicos vazaram da fábrica de 

fertilizantes Union Carbide Corporation. Os precários dispositivos de segurança apresentaram problemas 

ou estavam desligados permitindo o vazamento de uma mistura de isocianeto de metila e hidrocianeto, e 

depois de passados três dias, cerca de oito mil pessoas vieram a óbito, e quase 30 anos mais tarde estima-

se que uma população de 150.000 pessoas convive em meio a problemas crônicos de saúde em 

consequência do acidente, inclusive crianças que nasceram depois do acidente por conta dos efeitos 

cumulativos das substâncias.  
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de resíduos de modo semelhante aos ecossistemas naturais, de forma integrada e 

sistêmica, como ciclos fechados.  

 Tendo esses conceitos o objetivo de promover a introdução de inovações dos 

materiais, tanto quanto dos processos de fabricação, procurando estabelecer uma 

integração (figura 2) (MACHADO, 2011). Por vezes, é considerada a agregação de 

várias tendências ambientais, incluindo o metabolismo industrial, design de ambiente, 

análise de ciclo de vida, QV, a prevenção da poluição, a produção ambientalmente 

consciente e o desenvolvimento sustentável (FARIAS; FÁVARO, 2011).  

Figura 2 - Relações entre QV, DfE, Ecologia Industrial e o Desenvolvimento 

Sustentável 

 
                                         Fonte: (MACHADO, 2011, p. 538).  

 

 Com relação aos conceitos que foram construídos e incorporados à QV, 

Machado (2011, p. 539) afirma que “estes surgiram por conta de uma mudança nas 

concepções acerca de suas visões sobre as reações de síntese, de reducionistas para 

sistêmicas, forçando com isso a criação de novos conceitos”, a exemplo de: 

- Economia Atômica: razão entre a massa de átomos dos reagentes estequiométricos 

incorporados no produto desejado e a massa total de átomos dos reagentes, expressa em 

percentagem;  

- Utilização atômica: razão entre a massa do produto desejado e a soma das massas de 

todas as substâncias produzidas na reação (reagentes e produtos), expressa em 

percentagem;  

- Fator E: razão entre a totalidade da massa de resíduos produzidos e a massa do 

produto desejado, expresso em valor.    
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Lenardão et al. (2003, p. 124) apontam os supracitados conceitos como sendo as 

três principais categorias de produtos ou processos em QV. Já em Machado (2004, p. 

59), encontram-se com outra denominação, como: quatro objetivos intencionais de 

proteção do ambiente e da saúde da biosfera, mas, pode-se observar, segundo a 

enumeração abaixo, que apesar das diferentes classificações, convergem 

conceitualmente para os mesmos propósitos: 

i) fabricar e lançar no mercado apenas substâncias que não sejam nocivas para a 

saúde humana e do restante dos seres vivos e que não deteriorem o ambiente; 

ii) usar processos de fabricação de substâncias que não dispersem poluentes e 

nem produzam resíduos tóxicos que acabam sempre depositados no ambiente, ainda 

mais que estas sejam persistentes, bioacumulativas; 

iii) o uso de fontes renováveis ou recicláveis de matéria-prima; 

iv) aumento de eficiência de energia, ou a utilização de menos energia para 

produzir a mesma ou maior quantidade de produtos.  

 Na miríade de toda uma conjuntura desfavorável e com a intenção de criar um 

protocolo que oriente as boas práticas por parte dos químicos e as aplicações industriais 

desse setor, é que no ano de 1998 foram propostos, por Anastas e Warner10, os Doze 

princípios da Química Verde (quadro 2), como um conjunto de critérios norteadores que 

tem como objetivo gerar novos comportamentos e atitudes que possam conduzir as 

práticas dentro de um modelo que procure, pelo menos, minimizar os vários impactos 

ocasionados por essa área do conhecimento e o seu segmento industrial, até então 

altamente poluidor.  

Quadro 2 - Exposição dos doze princípios da QV e alguns comentários esclarecedores. 

Princípio  Comentários  

1 – Prevenção É melhor prevenir a formação de resíduos 

do que tratá-los posteriormente. É a 

maneira mais eficiente de minimizar os 

impactos das atividades industriais.  

2 – Economia de átomos  Os métodos sintéticos devem ser 

desenvolvidos para maximizar a 

incorporação dos átomos dos reagentes nos 

                                                           
10

Anastas, P. T.; Warner, J. Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press; Oxford, 

1998.     
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produtos finais desejados. A reação ideal 

seria aquela em que toda a massa dos 

reagentes está contida nos produtos.  

3 – Sínteses de produtos menos perigosos  Sempre que possível, metodologias 

sintéticas devem ser projetadas para usar e 

gerar substâncias que possuam pouca ou 

nenhuma toxicidade para a saúde humana 

e o meio ambiente. 

4 – Desenhos de produtos seguros  Os produtos químicos deverão ser 

desenvolvidos para possuírem a função 

desejada, apresentando a menor toxicidade 

possível. 

5 – Solventes e auxiliares mais seguros A utilização de substâncias auxiliares 

(solventes, agentes de separação, etc.) 

deverá ser evitada quando possível, ou 

usadas substâncias inócuas no processo. 

Existe um grande esforço no sentido de 

substituir os solventes orgânicos 

convencionais, por solventes verdes, como 

fluídos supercríticos, líquidos iônicos e 

água próximo ao estado supercrítico.  

6 - Busca pela eficiência de energia Os métodos sintéticos deverão ser 

conduzidos, sempre que possível, à 

pressão e temperatura ambientes, 

diminuindo seu impacto econômico e 

ambiental. 

7 – Uso de fontes renováveis de matéria-

prima 

Sempre que possível, técnica e 

economicamente viável, utilizar matéria-

prima renovável. 

8 – Evitar a formação de derivados  Uso de reagentes bloqueadores, de 

proteção ou desproteção, e modificadores 

temporários que deverão ser minimizados 

ou evitados quando possível, pois estes 

passos reacionais requerem reagentes 

adicionais e, consequentemente, podem 

produzir subprodutos indesejáveis. 

9 – Catálise  Reagentes catalíticos (tão seletivos quanto 

possível) são superiores aos reagentes 

estequiométricos. 

10 - Desenhos para degradação  Produtos químicos deverão ser 

desenvolvidos para a degradação inócua de 

produtos tóxicos, não persistindo no 

ambiente. 

11 – Análises em tempo real para a 

prevenção da poluição  

As metodologias analíticas precisam ser 

desenvolvidas para permitirem o 

monitoramento do processo em tempo real, 

para controlar a formação de compostos 

tóxicos. 

12 – Química intrinsecamente segura para As substâncias usadas nos processos 
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a prevenção de acidentes químicos deverão ser escolhidas para 

minimizar acidentes em potencial, tais 

como explosões e incêndios. 
Fonte: (HJERESEN; SCHUTT; BOESE, 2000; LENARDÃO et al., 2003; MACHADO, 2004; 2008; 

2011; PRADO, 2003; SILVA; LACERDA; JONES JUNIOR, 2005; FARIAS; FÁVARO, 2011).  

 

 Conforme o exposto, a adoção de uma nova postura se faz necessária e exige, 

por parte dos químicos e dos engenheiros, o desenvolvimento de novos métodos de 

síntese que produzam moléculas, não apenas com sólido conhecimento da química 

tradicional, mas também conscientização, “ideias claras e pragmatismo sobre como 

inovar a química para concretizar a QV” (MACHADO, 2012, p. 1250). Para esta 

efetivação, os doze princípios e todo o conhecimento que foi mobilizado em sua 

construção, estão cercados de intenções que procuraram apresentar as iniciativas dos 

químicos com o propósito de colaborar na remediação do quadro crítico que se 

apresenta à humanidade. Nessa empreitada, várias foram as contribuições para conduzir 

os processos químicos e a síntese de novos compostos, tomando os princípios da QV 

como norteadores.  

  Alguns casos acabaram relatando uma falsa Química Verde11, na qual estudos 

publicados traziam descrições de desenvolvimentos experimentais em que alguns 

princípios eram contemplados em detrimento de outros e, ao se avaliar os processos 

com maior abrangência, de modo sistêmico, chegava-se à conclusão de que tal 

procedimento não correspondia às expectativas de uma QV legítima. Essas críticas 

foram direcionadas aos intitulados químicos acadêmicos ou laboratoriais, devido às suas 

“formações reducionistas, fundadas em concepções de ensino de ciências em moldes 

tradicionais, resistentes a visões integradas na necessidade da adoção de uma postura 

sistêmica” (MACHADO, 2008, p. 36).  

 Segundo o autor supramencionado, o mais relevante dos problemas foi a 

dificuldade penetração de uma visão sistêmica na utilização dos princípios de QV e, 

diante dos fatos, Winterton (2001) procurou ampliar as relações existentes entre a 

Química com a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, ao publicar os 

Segundos doze Princípios de Química Verde (quadro 3), destinado estritamente aos 

profissionais das academias de Química, e em especial, aos que trabalham com o 

                                                           
11

Uma discussão mais detalhada dos casos de falsa QV pode ser encontrada em MACHADO (2008).  
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desenvolvimento de moléculas, com a finalidade de auxiliar e planejar seus trabalhos na 

inclusão de dados para o desenvolvimento de projetos que facilitem aos demais 

profissionais avaliarem a possibilidade de minimizar os impactos dos descartes 

(WINTERTON, 2001). Estes procuraram orientar/estimular os químicos laboratoriais 

para que adotem em suas tarefas alguns procedimentos que procurem privilegiar:  

a) O estudo da química básica necessária para obter vias de síntese mais verdes;  

b) A coleta de dados adicionais que permitam avaliar comparativamente as 

características de verdura química 12  das novas vias de síntese investigadas e 

estabelecidas mediante cálculo de métricas de massa e ambientais (MACHADO, 

2008, p. 37). 

O segundo conjunto de princípios apela aos químicos acadêmicos que 

realizam investigação de laboratório sobre síntese de compostos para 
incluírem na sua atividade uma atitude proativa de atenção às 
características de verdura (ou falsa) das reações químicas que 
desenvolverem e/ou usarem nas vias de síntese. Tal atitude passa 
fundamentalmente pela prática de dois procedimentos: procurar 
realizar intencionalmente planejamento de trabalho laboratorial de 
base mais amplamente dirigido para a QV; depois, no 

desenvolvimento deste, implementar a obtenção de informações 
relativas à verdura das reações químicas que utilizarem nas sínteses 
que desenvolverem (MACHADO, 2012, p. 1250).  

  

 Ao realizar uma leitura dos Segundos doze Princípios de QV, é notável a 

ampliação das competências e habilidades que os químicos devem possuir para 

organizar suas atividades baseados nessas propostas. Além de pensar no processo de 

síntese, desde a escolha da matéria-prima ou reagentes de partida, da energia envolvida, 

do rendimento do produto, a eficiência atômica, aos processos de descartes, utilização 

de auxiliares, catalisadores, entre outros aspectos.  

O segundo grupo de doze princípios (quadro 3) norteadores propõe a estes 

profissionais a difícil tarefa de agregar informações que vão além do conhecimento da 

                                                           
12

O conceito de verdura química é complexo e de difícil definição, em primeiro lugar porque é vasto e 

diversificado, aplica-se aos compostos, a sua fabricação e a sua utilização; em segundo lugar por englobar 

as diferentes facetas da benignidade ambiental, quer dos compostos quer dos processos; e por fim, porque 

a química industrial é em si complexa, por envolver elevado número de substâncias químicas e variados 

processos de fabricação. Assim a verdura é determinada por um agregado de características variadas que 

permitem a sustentabilidade do composto ou processo: seja intrinsecamente benigno, aproveitem bem os 

átomos dos reagentes e não gerem muitos resíduos, envolvam processos com baixo consumo de energia e, 

utilizem matérias-primas renováveis (MACHADO, 2007, p. 47).  



59 

 

formação de químico e passem a nortear suas tarefas também com a preocupação de 

incorporar algumas variáveis físicas (transferências de calor e massa, estimativas de 

perdas), em seus ensaios laboratoriais,  que são atribuições exigidas aos especialistas em 

engenharia em escala industrial. Vê-se que o objetivo dessa ampliação centra-se na 

busca de solucionar um significativo problema que envolve as pesquisas realizadas em 

laboratório e as dificuldades encontradas em suas possíveis transposições para a escala 

industrial.  

Quadro 3 - Exposição dos segundos doze princípios da QV e alguns comentários 

esclarecedores. 

Princípio  Comentários  

13 – Identificar e quantificar coprodutos 

(subprodutos e eventuais resíduos) 

Identificar os coprodutos e determinar as 

suas quantidades relativamente à do 

produto principal.  

14 – Obter conversões, seletividade, 

produtividade etc.  

Para além do rendimento químico das 

reações de síntese, determinar métricas 

relevantes para a QV: seletividade, 

produtividade (eficiência atômica e 

similares) etc.   

15 – Estabelecer balanços materiais 

completos para o processo 

Especificar, quantificar e contabilizar 

todos os materiais usados na obtenção do 

produto final, incluindo auxiliares, 

nomeadamente solventes.  

16 – Determinar as perdas de 

catalisadores e solventes nos efluentes 

Determinar as quantidades caudais dos 

fluxos de efluentes líquidos, sólidos e 

gasosos e as concentrações de reagentes 

auxiliares neles.  

17 – Investigar a termoquímica básica do 

processo 

Avaliar e relatar as variações de entalpia 

das reações exotérmicas para alertar sobre 

eventuais problemas de liberação de calor 

com a mudança de escala. 

18 – Considerar limitações de 

transferência de calor e de massa 

Identificar fatores que afetam a 

transferência de calor e de massa no 

escalonamento (velocidade de agitação ou 

de dispersão de gases, área de contato gás 

- líquido etc.). 

19 – Visualizar as reações sob a 

perspectiva dos engenheiros químicos 

Identificar e compreender pontos de 

constrição para o escalonamento da 

química no desenvolvimento do processo 

industrial por estudo das várias 

alternativas de tecnologias disponíveis 

para implementar os contatos com 

engenheiros químicos.  

20 – Considerar a globalidade do processo 

industrial ao selecionar a química de base 

Avaliar o impacto das alternativas 

possíveis de todas as variáveis de 

processo (matérias-primas, natureza do 
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reator, operações de separação etc.) nas 

operações para a química de base.  

Realizar experiências com reagentes 

comerciais que vão ser usados na 

fabricação. 

21 – Ajudar o desenvolvimento e aplicar 

medidas de sustentabilidade do processo 

Avaliar quantitativamente, na extensão 

possível, o grau de sustentabilidade do 

processo industrial (atividade ainda 

incipiente, mas com futuro). 

22 – Quantificar e minimizar o uso de 

“utilidades” 

Dar atenção ao uso e minimização das 

“utilidades” e proporcionar informação 

que permita avaliar as respectivas 

necessidades logo no início do 

desenvolvimento do processo e ao longo 

do escalonamento da síntese.  

23 – Identificar situações e 

incompatibilidade entre a segurança do 

processo e da minimização de resíduos 

Dar atenção à segurança do processo a 

desenvolver com base na síntese 

laboratorial e alertar para o fato de 

existirem restrições de segurança que 

limitam as condições de implementação 

da reação em escala industrial.  

24 – Monitorar, registrar e minimizar os 

resíduos produzidos na realização 

laboratorial da síntese 

Dar atenção pormenorizada e quantitativa 

aos resíduos produzidos na síntese 

laboratorial e lutar pela sua minimização.  
Fonte: (WINTERTON, 2001). 

 Numa breve análise dos segundos doze princípios, verifica-se que conforme 

acima apresentado, eles acabam propondo competências que vão além das 

oportunizadas nos cursos de graduação, tanto para o bacharelado quanto para a 

licenciatura em Química. Muitos desses segundos princípios, para que fossem 

incorporados nas atividades dos químicos, necessitariam muito mais do que o 

oferecimento de uma disciplina de QV ou qualquer outra com a mesma filosofia, pois, 

careceriam de uma revisão profunda em toda a componente curricular oferecida na 

formação desses profissionais, entendendo assim que a adoção desses segundo doze 

princípios é um procedimento que se tornaria inviável perante as formações 

profissionais hoje em voga. 

 Tang, Smith e Poliakoff (2005) caminham nesse entendimento ao alertar para a 

dificuldade que o público apresenta em incorporar os princípios da QV, haja vista 

tratar-se de discussões com certa profundidade e de conteúdos que algumas vezes não 

fazem parte dos cursos de formação ou mesmo da rotina dos químicos, sejam eles, 

alguns dos primeiros ou dos segundos princípios. Daí então, os citados autores 
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manifestam suas preocupações com as questões eminentemente didáticas, e com isso 

buscaram criar um artifício mnemônico, idealizado pela produção de uma simples 

relação acrônica (quadro 4), que despertasse desde o primeiro contato com o público 

um sentimento de simpatia que facilitasse a comunicação e a aprendizagem dos 

princípios. Segundo eles, a primeira impressão é a que ocorreram mudanças, 

combinações ou simplificações dos princípios, mas, percebe-se que esta abordagem 

permite que os ouvintes compreendam mais rapidamente os conceitos que são centrais 

e tidos como os mais importantes (TANG; SMITH; POLIAKOFF, 2005, p. 761).  

Quadro 4 - Princípios da QV escritos na forma mnemônica PRODUCTIVELY 

P – Preventwastes P – Prevenção de Resíduos  

R – Renewablematerials R – Matérias-primas renováveis  

O – Omitderivatizationsteps O – Omitir (evitar) os passos de 

derivatização 

D – Degradablechemicalproducts D – Produtos Químicos degradáveis 

U – Use safe synthetic methods U – Utilização de métodos de síntese 

seguros 

C – Catalyticreagentes C – Reagentes catalíticos  

T – Temperature, pressureenvironment T– Temperatura e pressão ambiente 

I – In-processmonitoring I – Acompanhamento em tempo real dos 

processos  

V – Very few auxiliary substances V – Evitar a utilização de substâncias 

auxiliares, ou mesmo quando precisa, 

utilizar quantidades mínimas 

E – E – factor, maximize feed in product  E – Maximimar o Fator-E dos produtos 

L – Low toxicity of chemical products L – Produtos químicos de baixa 

toxicidade 

Y – Yes, it is safe  Y– Sim, eles são seguros 

Fonte: (TANG; SMITH; POLIAKOFF, 2005, p. 761). 

 A simples habilidade de conhecer os princípios da QV, e ainda mais utilizando 

um recurso dessa natureza para a sua obtenção são objetivos lacônicos para 

expressarem a que ponto se pretende chegar, ou seja, a formação de profissionais 

capacitados para refletir e colaborar com as diversas ações que conduzam à construção 

de um novo paradigma para o enfrentamento da crise ambiental. No entanto, passados 

mais de 20 anos das primeiras iniciativas, é lamentável que a QV não tenha 

conseguido maior espaço nos currículos universitários (BRAUN et al., 2006).  
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Segundo Zuin (2011), no Brasil, os 12 (doze) princípios da QV são recentes, 

pois datam de pouco mais de cinco anos nos diversos meios: acadêmicos, 

governamentais e industriais. Ainda segundo a autora, poucos grupos de pesquisa têm 

impulsionado a QV, e tais grupos são vinculados principalmente a universidades. Para 

Farias e Fávaro (2011), a QV participa ainda com uma modesta porcentagem nas 

inúmeras pesquisas químicas que estão em andamento na atualidade. Possivelmente, os 

milhares de químicos espalhados pelo mundo conhecem os princípios que norteiam esse 

novo paradigma, contudo, ainda não incorporaram essas ideias às suas atividades 

diárias.  

 Verifica-se um vagaroso progresso referente à adoção da QV devido a fatores 

que emperram a celeridade do processo. Visualiza-se que as concepções e práticas 

reducionistas encontradas nas academias representam um entrave para a adoção de 

práticas baseadas nos seus princípios. A disciplinarização e a superespecialização 

técnica acabam por promover barreiras impedindo os profissionais de observarem os 

processos químicos em maior amplitude. Aqueles que sinalizam de maneira contrária 

trazem em seus discursos argumentos do tipo, ‘esta não é a forma como o mundo real 

funciona’, ‘material tradicional é mais importante do que conceitos de QV’, ‘não há 

tempo suficiente para cobrir os conceitos tradicionais e incluir novos’, e relutância 

simples de mudar (BRAUN et al., 2006). Propagando alegações que caminham na 

contra mão dos fundamentos que sustentam a filosofia da QV. 

O ensino de QV, já que hoje deve ser dirigido para o desenvolvimento 

sustentável, exige uma visão ampla e holística da química, de natureza 
sistêmica, que possibilite a sua plena incorporação nos contextos 
ambiental, humano e societário em que a química sempre se 
desenvolveu e que são atualmente cada vez mais condicionantes de 
sua prática (MACHADO, 2011, p. 541).   

 

 A inserção desses princípios nos currículos profissionais é uma iniciativa que 

visa garantir uma formação ampliada com características interdisciplinares e holísticas, 

procurando se distanciar ao máximo da visão tecnicista, permitindo aos mesmos a 

incorporação de habilidades que lhes propiciem pensar a QV não somente como uma 

divisão da química, ou como paradigma orientador diante da crise mundial, como 

também, possibilite aos alunos uma formação completa, mediante leituras do mundo 

que vão além das questões da química teórica. Conduzem-nos num caminho que lhes 
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garantam estabelecer as inter-relações entre as diversas dimensões envolvidas na crise: 

econômica, política, social, cultural, ambiental e tecnológica, corroborando com as 

ideias propostas por Braun et al. (2006, p. 1126).  

Os benefícios resultantes da incorporação de conceitos de QV são 
significativos e aplicáveis a todos os níveis de ensino. Conceitos de 

QV fornecem uma conexão entre a matéria ensinada em sala de aula e 
o cotidiano dos alunos, além da poluição, destruição do ozônio e 
aquecimento global. Alguns exemplos incluem a viabilidade e as 
limitações da reciclagem, aspectos de sustentabilidade, de design de 
produto do consumidor, a eficiência energética e os impactos 
ecológicos de bioacumulação e desregulação endócrina em fauna 
aquática. Com a inclusão de conceitos de QV, estudantes de todas as 
disciplinas, e não apenas as ciências químicas, terão a capacidade 

relacionar conceitos químicos para o "mundo real" e à sua 
carreira escolhida. 

 

 Deve-se ter claro que a ideia aqui posta não se refere à necessidade da criação de 

uma disciplina de QV, como ocorreu com a química ambiental, pelo contrário, 

argumenta-se neste estudo, é a inserção destas discussões em todas as disciplinas cujo 

corpo do conhecimento assim permita. Com isso, pensar na perspectiva holística que 

orienta a QV, os conceitos e as boas práticas que conduziram a produção de seus 

princípios. Isso permite afirmar que as disciplinas das grandes áreas da química: 

inorgânica, orgânica, físico-química e analítica devem incorporar conceitos-chave nos 

currículos a fim de fazer a química inerentemente verde (BRAUN et al., 2006).   

Nesse contexto, as práticas interdisciplinares se apresentam como uma 

metodologia auspiciosa nos projetos pedagógicos dos diversos cursos. A abordagem 

multidisciplinar para a educação em QV permite aos alunos desenvolver a comunicação 

interdisciplinar em contatos desde o início, promovendo assim, “esforços concentrados 

para atacar os problemas e desenvolvimento de tecnologias sustentáveiscom consciência 

global” (BRAUN et al., 2006, p. 1128). Para tal empreendimento, torna-se necessário 

incorporá-la nas atividades estratégias como: leitura e discussões de textos que tratem 

das questões globais, experimentos de laboratório, pesquisas on-line, leituras, 

discussões de artigos de revistas científicas, utilização de simuladores químicos como 

procedimento de análises experimentais, entre outros. 

A química verde oferece um meio sistemático para a ciência 

sustentável, baseado na responsabilidade social química, ambiental, e 
ao mesmo tempo permitindo a criatividade e a investigação inovadora 
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para prosperar. Abordagens interdisciplinares, programas de extensão, 
iniciativas de recrutamento, e a criação de uma comunidade global de 
educadores são formas em que as percepções sociais de química 
podem ser influenciadas positivamente. O que nós pedimos é que a 

educação química seja reforçada com a incorporação dos ideais de 
química verde no currículo, construindo, assim, uma fundação que 
leva a uma indústria química sustentável e uma sociedade sustentável 
(BRAUN et al., 2006, p. 1129, tradução nossa).  

 

 Assevera-se que Os estudantes, em todos os níveis de ensino, devem incorporar 

a filosofia e os princípios da QV em suas formações. Assim, Os educadores precisam 

adaptar ferramentas e materiais que efetivamente integrem a QV em suas atividades de 

ensino e pesquisa. E para que ocorram avanços curriculares, alguns passos devem ser 

adotados, conforme recomendado por Anastas e Kirchhoff (2002, p. 6810): 

- sistematizar o reconhecimento do perigo/toxidez, bem como das 
propriedades físico-químicas das estruturas moleculares que podem 
ser desenhadas e manipuladas; 
- desenvolvimento e utilização de experimentos em laboratório que 
permitam ilustrar os princípios de QV; 
- balanceamento de equações nos livros de química orgânica e 
substituir os cálculos de rendimentos estequiométricos por economia 

atômica; 
- introduzir os conceitos bases de Química toxicológica; 
-incorporar tópicos de QV nos exames de certificação; 
- professores devem buscar materiais de referência que incorporem 
QV nos cursos existentes; 
- educação dos legisladores em benefício da QV.  
 

 

 As reflexões acerca da QV apontam ainda para a necessidade da formação de 

profissionais que tenham uma visão holística dos problemas atuais, que consigam 

estabelecer inter-relações entre as diversas dimensões: econômica, social, político, 

tecnológica e ambiental. Neste sentido, é preciso compreender que ampliar o horizonte 

não é somente ver a química como uma ciência que visa minimizar os descartes de 

substâncias por meio do desenvolvimento de técnicas, ou pela detecção desses 

poluentes no meio, mas sim, capacitar os profissionais para que eles possam no futuro 

colaborar com o crescimento do mundo com vistas à sustentabilidade.   
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SEÇÃO 4 

 
 

4.0     A DOCÊNCIA EM QUÍMICA NA UNIVERSIDADE 

 

A crise que gravita em torno da problemática ambiental exige da sociedade a 

busca por medidas e soluções suficientes para o enfrentamento de tal situação. Como 

defende Leff (2006, 2010a, 2010b, 2012), não podemos nos limitar a assimilar essa 

crise tratando-a por meio de uma análise restrita às categorias biológicas. É uma 

concepção reduzida, míope, que se apresenta como um enorme entrave para 

encaminhamentos fortuitos de caminhos promissores. Uma investigação mais profunda, 

no cerne da questão, garante-nos chegar ao(s) real(ais) motivo(s) propulsor(es) desse 

cenário, que é melhor entendido a partir de  análises enquanto  categoria sociológica 

(LEFF, 2006), ou seja, para além de investigar as respostas da natureza por causa das 

agressões sofridas, precisamos estudar quais foram os motivos, as razões ou sentimentos 

que levaram a humanidade a explorar tão predatoriamente o meio natural.  

Nesse ínterim, diversas instituições sociais são convocadas a dar a sua parcela de 

contribuição, assim: sindicatos, ONGs, partidos políticos, sociedades de classes, 

associações comunitárias, entre outras, têm buscado espaço nesse cenário. Dentre as 

várias entidades, não podemos deixar de citar as universidades enquanto instituições 

formadoras, que ao longo de quase mil anos tem contribuindo de maneira significativa 

com a sociedade e, o quanto importante tem sido a sua atuação nos mais diferentes 

setores sociais.  

Tal reconhecimento e importância devem ser creditados às suas contribuições 

nas mais diversas áreas do conhecimento para a humanidade. E assim, diante do atual 

cenário crítico, que fora adequadamente caracterizado na seção anterior, passamos agora 

a discutir sobre a universidade e a formação do docente universitário. 

No que tange a esse estudo, um ponto merecedor de destaque é a formação para 

a docência superior, em especial no ensino de química, que segundo Arroio, Rodrigues 

e Silva (2006); e Quadros et al. (2012), é carente no que concerne ao quantitativo de 

investigações. Neste sentido, é urgente pensar sobre as relações entre docência e 
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pesquisa, e a sua dicotomia, apontando para os principais fatores responsáveis por esta, 

buscando entender se temos educadores químicos ou químicos educadores? 

(MALDANER, 2012), e os seus reflexos para formação de professores. 

4.1.  Docente Universitário ou Pesquisador? 

 

 Várias pesquisas buscam entender, propor ações e soluções sobre o fracasso do 

Ensino de Química na Educação Básica (SCHNETZLER, 2002; 2010), em especial para 

o ensino médio, no qual os professores desta disciplina concentram em maior número as 

suas atividades. Reflexões e investigações sobre métodos, filosofia da ciência, 

currículos e formação de professores para o ensino médio, são alguns dos temas comuns 

e recorrentes em teses, artigos científicos e dissertações, nas discussões que buscam 

contribuir para uma melhoria desse quadro. Entretanto, pouco se têm investigado sobre 

os professores que formam professores, os docentes universitários (ARROIO; 

RODRIGUES; SILVA, 2006). Apesar da carência de pesquisas, este também é um 

aspecto relevante, pois, sua atuação enquanto docente tem reflexos significativos na 

formação dos professores que irão atuar na Educação Básica.  

 O que se tem observado nas práticas escolares é a existência de um círculo 

vicioso, sendo o que se passa na escola nada mais é do que o reflexo parcial do que se 

passa na universidade (DEMO, 2011). Os professores da Educação Básica são formados 

nas diversas Instituições de Ensino Superior (IES), em cursos de pedagogia e de 

licenciaturas “que são reconhecidamente muito precários, desatualizados, encurtados, 

enredados em seleção negativa” (DEMO, 2011, p. 55). 

 Nesse sentido, iniciaremos o diálogo desta seção partindo do ingresso desses 

professores no ensino superior. Em se tratando das instituições públicas de ensino, que é 

o caso da universidade em tela nesta pesquisa, a seleção é feita por meio de critérios de 

concurso público para a carreira do magistério, que conforme afirmam Arroio, 

Rodrigues e Silva (2006) é um fato louvável. Representando este mecanismo um 

instrumento de seleção que visa assegurar a todos participantes as mesmas condições 

para a sua realização, de modo que possíveis favorecimentos não sejam concedidos, e 

transcorra um processo de maneira transparente e democrático.   
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Devido à supervalorização histórica arraigada no pensamento moderno que 

garantiu às ciências exatas um considerável status social, estratificou-se no senso 

comum a ideia de que para ser professor, basta possuir sólido conhecimento cientifico 

no campo do saber que pretende lecionar. Áreas que conforme o passar do tempo foram 

se compartimentalizando e ficando cada vez mais superespecializadas. 

 Com base no citado excerto abaixo, é notório que essa concepção tem 

influenciado na produção dos documentos oficiais e, consequentemente, repercutido nas 

seleções para o magistério, conforme descrito no artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional:  

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível 
de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 
doutorado. Parágrafo único: O notório saber, reconhecido por 
universidades com curso de doutorado em área afim, poderá suprir a 

exigência do título acadêmico (BRASIL, 1996, p. 23). 
 

 

 Questiona-se em que, a supracitada assertiva legal repercute em que na formação 

de professores? Neste ponto, devemos destacar que segundo a lei, a titularidade de 

doutor, por conta de seu notório saber, acaba se sobrepondo à formação inicial. E assim, 

é comum observar, por exemplo, um determinado engenheiro, independentemente de 

sua área de formação: Civil, Ambiental, Químico, Elétrico, entre outros; ao terminar o 

mestrado/doutorado legalmente está apto a exercer funções no Nível Superior, sem que 

ao menos durante qualquer etapa de sua vida acadêmica tenha tido a oportunidade de 

vivenciar as nuances de uma formação pedagógica.  

 Vejamos uma situação que materializa as preconizações legais, tomando como 

referência a resolução 23/2007 UFS, que trata dos processos de seleção de docentes. 

Quando da contratação de professores adjuntos, categoria funcional que exige titulação 

de Doutor, sendo essa a exigência para o preenchimento da maioria dos cargos docentes 

nessa instituição, os pesos atribuídos nas várias etapas são: prova de títulos 4,0
13

; 

Escrita 2,0; Didática 2,0; e, Projeto de Pesquisa 2,0. Como se pode observar, 52% dos 

pesos atribuídos estão relacionados com atividades voltadas à pesquisa; ficando 

                                                           
13

 A título de esclarecimento, de acordo com tal resolução para a prova de títulos, os pesos são os 

seguintes (em pontos): Formação acadêmica: 30; Produção Acadêmica: 50; e, Experiência profissional: 

20.   
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evidente a sua sobrevalorização frente às outras atribuições inerentes à docência 

superior.  

 Nas IES, os profissionais são empregados para atuarem na docência, assim como 

na pesquisa científica. Existem aquelas que possuem renomada tradição na pesquisa em 

química pura e investem na formação de pesquisadores em cursos de mestrado e 

doutorado, e ainda assim esperam que os seus docentes desempenhem com a mesma 

produtividade duas funções que são diferentes: a pesquisa e o ensino (MALDANER; 

ZANON, 2010). 

Para Maldaner e Zanon (2010), muitos dos contratados pelas IES assumem suas 

carreiras embasados na ideia de que isso é uma ocorrência natural do seu processo 

formativo e acabam tendo como principal objetivo, dentro das instituições, a tarefa de 

dar prosseguimento às pesquisas outrora realizadas nas pós-graduações. Ressalta-se que 

a atividade de pesquisa no meio científico é, por muitas vezes, vista como a ocupação 

principal por vários docentes, principalmente em grandes universidades brasileiras, em 

especial as que possuem cursos de pós-graduação. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2010), as pós-graduações estão pouco 

preocupadas com a formação futura dos profissionais para a docência, o que tem sido 

considerado um fenômeno crescente em função de diversas circunstâncias das novas 

configurações do mercado de trabalho contemporâneo. E nesse contexto, é natural que a 

pesquisa seja priorizada frente à docência. No entanto, de acordo com Pachane e Pereira 

(2004) o estímulo à pesquisa não é um fenômeno característico do Brasil, sendo 

observado num cenário mundial.  

Neste sentindo, há que se pensar que estamos diante de atividades, o ensino e a 

pesquisa, que possuem objetivos, características, finalidades, sistemáticas e rotinas de 

atribuições diferentes umas das outras como nos mostra abaixo (quadro 5), mas que 

ainda sim são indissociáveis.  

Quadro 5 - Quadro Comparativo entre as várias etapas desenvolvidas nas atividades de 

Pesquisa e de Ensino. 

Etapas/Atividades Pesquisa  Ensino 

Sujeitos envolvidos  O trabalho é realizado na 

maior parte do tempo, de 

forma individualizada, 

O professor confronta-se 

diariamente com outros 

sujeitos, por processos de 



69 

 

quase sempre ligado ao 

orientador. Em poucos 

momentos, durante as 

reuniões de grupos de 

pesquisa e ao cursar as 

disciplinas é que se 

desenvolvem trabalhos em 

grupo.  

constantes trocas de 

experiências de vida, 

quando pessoas com 

características diferentes: 

sociais, culturais, valores, 

etc. convergem para o 

mesmo espaço ao mesmo 

tempo, exigindo 

flexibilidade por parte do 

docente, e habilidades de 

saber ouvir, ponderar, 

trocar informações, 

conceitos, vivências e 

tomar decisões. 

Tempo  Geralmente desenvolvida 

em blocos, previstos no 

cronograma do projeto, 

comporta alterações 

justificadas, por 

imprevistos, levantamento 

de novos problemas ou 

questões a superar, ou seja, 

tem certo caráter de 

flexibilidade.  

Estrutura-se diferentemente 

do tempo na pesquisa. 

Caracterizado por uma 

organização institucional 

em semestres letivos, 

inflexíveis, nos quais os 

processos de ensinagem 

necessitam se adequar 

temporalmente aos 

programas curriculares. 

Desconsiderando as 

individualidades dos 

alunos para com a 

aprendizagem.  

Resultados obtidos Constituem o 

conhecimento gerado ao 

término da pesquisa sobre 

o tema estudado. Esse novo 

conhecimento, que refuta 

ou confirma hipóteses, 

respondendo as questões 

ou problemas da realidade, 

por incorporação ou 

superação das teorias 

existentes possibilita ou 

não novas teorias 

científicas.  

O ensino deve propiciar 

novas elaborações e novas 

sínteses, por parte de 

professores e alunos, em 

relação aos conhecimentos 

e processos, ampliando 

dessa forma a herança 

cultural e propiciando ao 

aluno a construção de uma 

apreensão cultural sempre 

qualitativamente superior 

dos quadros teóricos e da 

própria realidade. Ao 

contrário da ideia 

consensual de apropriação 

do conhecimento. 

Método Ele é definido ao propor-se 

o problema a ser 

pesquisado, trabalhando 

com métodos já existentes, 

testados e aceitos pela 

O método de ensinar, ou de 

fazer aprender 

(ensinagem), depende 

incialmente da visão de 

Ciência, de conhecimento e 
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comunidade científica. 

Marcados pela definição 

sistêmica das etapas a 

serem seguidas na busca da 

solução do problema 

investigado. Na química, 

bem como em diversas 

outras áreas, tem como 

principal característica seu 

aspecto eminentemente 

quantitativo.  

de saber escolar do 

professor. Se possuir uma 

visão cartesiana, 

tradicional, conduz as suas 

atividades com fins de 

transmitir o conhecimento.  

Mas se considerar a 

Ciência de modo diferente, 

em que o método seja 

determinado, 

primeiramente pelo campo 

disciplinar, sendo todo 

processo planejado, 

deliberado, conforme as 

metas e os objetivos do 

projeto pedagógico, assim 

conduzirá sua pesquisa 

com base em um 

entendimento de que a 

pesquisa em ensino tem um 

caráter social.  

Conhecimento  Os conhecimentos 

constituem-se em sínteses 

provisórias geradoras de 

novas propostas de 

trabalho.  

Trata-se em geral, do 

trabalho com o 

conhecimento já existente e 

sistematizado, a ser 

“apropriado” pelo aluno 

sob a orientação do 

professor.  
Fonte: (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 190 – 196). 

Como vimos sumarizado no Quadro 5 (anterior), são factíveis e significativas as 

diferenças entre as duas atividades, o que nos leva à interpretação de que as pós-

graduações, nos modos como têm sido organizadas as suas atividades, e com a ênfase 

dada no desenvolvimento da pesquisa, possui atribuições, concepções e competências 

diferentes não garantindo a formação em excelência de futuros docentes. Mesmo que 

alguns estudantes ao longo do curso sejam obrigados a realizar estágios, ainda sim esta 

experiência é insuficiente para a formação docente. Pois, do modo como é posto e 

organizado o estágio, sem que haja, na maioria das vezes, uma regência e avaliação 

criteriosa, e o que é mais importante, as discussões e produções acadêmicas desses 

estágios não fornecem os subsídios mínimos e necessários para a formação pedagógica 

dos futuros professores. 
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Em seus estudos, Pachane e Pereira (2004) apontam a existência de pelo menos 

três fatores pelos quais a tarefa de ensinar apresenta menor relevância quando 

comparada à pesquisa: 1) a formação para a docência universitária constitui-se 

historicamente uma atividade menor; 2) os critérios de avaliação de produtividade e 

qualidade docentes são centrados na produção cientifica dos professores; 3) a 

inexistência de um amparo legal que estimule a formação pedagógica docente. Com 

isso, como se pode observar, não há um estímulo para a profissionalização da docência, 

e um indicativo é que os mecanismos de avaliação giram em torno do número de papers, 

e o fator de impacto das revistas nas quais estes foram publicados. Segundo Arroio, 

Rodrigues e Silva (2006); e, Quadros e Mortimer (2011), verifica-se a ocorrência de 

maior dedicação à produção cientifica por parte dos profissionais em função da 

progressão funcional está baseada nos resultados obtidos por seus projetos de pesquisa.  

 No caso da pesquisa em química, sua realização depende de equipamentos 

sofisticados, de reagentes químicos e de outros produtos de elevado custeio. Estes 

recursos são obtidos principalmente junto aos órgãos de fomento governamentais, 

através da submissão de projetos. Alguns materiais são custeados por indústrias ou 

outras instituições. Assim, tratam-se de atividades que visam desenvolver pesquisas que 

possam gerar, em determinado espaço de tempo, publicações que são em certa maneira 

instrumentos que acabam justificando os financiamentos obtidos. E pese que os 

mecanismos de avalição criados dentro das unidades acadêmicas, a exemplo das 

publicações de cada professor, acabam tendo peso relativamente alto, principalmente 

quando comparado às aulas, desvalorizando o ensino (QUADROS; MORTIMER, 

2011).  

Assim, o professor é então pressionado a se dedicar mais à pesquisa do que ao 

ensino, e isso pode causar a impressão de que ele não se identifica com a docência. Já 

em outros casos, pode tornar a docência uma carga indesejada de trabalho, objeto pelo 

qual não se dedicará com afinco. Em outras palavras, a atividade docente, vaga para a 

qual foi selecionado, acaba se tornando um entrave para a produção cientifica 

(QUADROS et al., 2010).  

Quanto ao estímulo à formação pedagógica, este é um ponto delicado dentro da 

universidade, pois, poucas são aquelas que oferecem, estimulam ou criam mecanismos 
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para a participação de professores em cursos de capacitação, aperfeiçoamento ou 

eventos dessa natureza. As universidades têm atualmente, discutido muito sobre 

inovação, empreendedorismo e patentes. Porém, o ensino, mesmo dentro de 

departamentos que carregam os cursos de licenciaturas, não apresenta, de modo 

sistemático, programas permanentes que façam parte de uma política acadêmica de 

estimulo à docência.  

Dentro desse espectro, vê-se com preocupação o entendimento vago e superficial 

dos dispositivos legais, os quais levam muitas pessoas a interpretarem que basta a 

realização de um curso de Mestrado ou Doutorado para que o profissional esteja 

habilitado a exercer a função docente. Conforme nos alertam Arroio, Rodrigues e Silva 

(2010, p. 1389), ao afirmarem que, “o grau de qualificação, e não apenas a titulação, é 

essencial para subsidiar qualidade em qualquer profissão, ainda mais quando estamos 

nos referindo aos processos educacionais”. 

A mesma linha de pensamento é observada em Perrenoud (2002, p. 12), quando 

para ele, “o grau de profissionalização de um oficio não é certificado de excelência”, 

apontando para o desequilíbrio existente entre a formação acadêmica e a didático-

pedagógica, principalmente no Ensino Superior, onde alguns professores ocupam sua 

função sem ter nenhuma formação pedagógica. Neste cenário, eles acabam por aprender 

com a experiência, construindo o seu saber fazer didático, ignorando, até mesmo por 

vezes desprezando os fundamentos das ciências da educação (PERRENOUD, 2002). 

Quanto a este aspecto, podemos observar as seguintes colocações:  

Não é suficiente ter uma formação de alto nível e excelentes recursos 
intelectuais para ser um profissional reflexivo, em particular como 
professor ou como formador; as universidades estão repletas de 
eruditos que não sabem ensinar e que não se questionam com relação 
a este aspecto; em menor proporção eles também podem ser 
encontrados no Ensino Médio (PERRENOUD, 2002, p. 171).    

 

Pachane e Pereira (2004), nesse sentido, também fazem questionamentos quanto 

às titulações obtidas e interpelam se do modo como as formações vem sendo realizadas 

contribuem efetivamente para a qualidade didática no Ensino Superior. Em outras 

palavras, o título em si, não configura atestado de excelência para a docência. Como 

bem colocam Pimenta e Anastasiou (2010, p. 190) “um reconhecido pesquisador, 
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produzindo acréscimos significativos aos quadros teóricos existentes, não é garantia da 

excelência no desempenho pedagógico”.  

Contribuindo ainda com as reflexões sobre esse aspecto, podemos citar as 

inquietações da reconhecida e experiente professora Roseli Schnetzler: 

Nas minhas participações acadêmicas por este país venho encontrando 
inúmeros novos doutores em Química em várias universidades, 
ministrando um número significativo de disciplinas em cursos de 
Licenciatura e de Bacharelado em Química. São jovens, cheios de 
vida e, principalmente, ansiosos por desenvolver as suas carreiras 
acadêmicas. Tendo realizado seus mestrados e doutorados em grandes 
universidades brasileiras, tornaram-se experts em investigações 
químicas tão especificas que se distanciaram, sobremaneira, após 

cerca de seis anos de estudos de Pós-graduação, de preocupações com 
questões epistemológicas e pedagógicas relacionadas à formação de 
professores de Química, embora sejam, geralmente, os primeiros a 
serem escalados para ministrar aulas nos cursos de Licenciatura em 
Química. Ao manterem o justo propósito de continuar a desenvolver 
pesquisas em seus campos específicos de investigação, deparam-se, 
todavia, e cotidianamente, com a tarefa de formarem os futuros 

professores de Química. E aí se instauram o conflito, o desafio e, 
principalmente, a constatação da ausência de preparação teórico-
metodológica para tal. Eles precisam, no entanto, se constituir como 
formadores, devido à própria função social para a qual foram 
aprovados em concursos na universidade, embora desconheçam como 
exercê-la adequadamente, ainda mais porque estão também muito 
distanciados do ensino de química na escola básica. Desta forma, 

acabam assumindo uma tarefa acadêmica de formar profissionais para 
uma profissão que pouco conhecem (SCHNETZLER, 2010, p. 71- 
72).  

 

 Assumir a docência não pode partir da premissa básica de que para exercer a 

atividade basta que se tenha a titulação mínima exigida, e nem tão pouco é prudente 

jogar o docente à sua própria sorte, lançando o mesmo em sala de aula sem que tenha 

uma preparação adequada para docência, ação que entra em rota de colisão com o que 

Demo (2011) enaltece: o protagonismo do professor na produção de conhecimento por 

meio da pesquisa. E com base nisso tece várias críticas: 

Pode dar aula, “qualquer aula” dentro de sua graduação, porque se 
supõe que a titulação seja suficiente. A função docente é reduzida a 
transmitir conteúdos curriculares, em geral com apoio de apostilas, 
nas quais tudo já está arrumado, só basta repassar. Não se imagina que 
produção própria seja requisito fatal. Aposta-se muito mais em 

retórica, motivação, simpatia do que em expertise construída com mão 
própria. Isto denota que a universidade ainda não considera relevante 
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o que é formação e aprendizagem. Literalmente falando, seu professor 
são formadores mal formados, à imagem e semelhança da própria 
pedagogia obsoleta (DEMO, 2011, p. 27 – 28).  

 

Nos cursos de pós-graduação são raras são as oportunidades para os professores 

aperfeiçoarem as questões docentes. Os resultados obtidos com suas práticas diárias não 

são objetos de análise, a não ser que haja repercussão negativa por parte dos alunos, 

como por exemplo, um grande número de reprovações. Os professores não recebem 

orientação quanto aos seus processos de planejamentos metodológicos ou avaliatórios, 

nem sequer precisam produzir relatórios, momento no qual poderiam refletir sobre a 

prática, como acontece normalmente nos processos de pesquisa (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010).  

Neste contexto, acabam pautando as suas ações com base nas experiências 

anteriores, quando ainda ocupavam a posição de alunos, em seus estágios de docência 

obrigatórios pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Ou seja, os professores desenvolvem suas ações naquilo que Maldaner (2012) 

tem categorizado como, Racionalidade Ambiental, considerando que aprendem a ser 

professores ou continuam sendo formados com base nas experiências obtidas enquanto 

alunos.  

Diante desse cenário, algumas consequências têm sido observadas. Partindo de 

estudos sobre a avaliação dos cursos superiores desde 2000, Zucco (2007, p. 1433) 

elenca várias deficiências na formação dos químicos brasileiros, que sem dúvida 

alguma, podem ser estendidas a diversas outras profissões: 

a) A fraca formação em áreas afins da química, como: biologia, física, 

biotecnologia, e outras modalidades de conhecimentos atuais e novas para os 

químicos;  

b) A maioria dos químicos é formada com orientação tipicamente voltada para 

uma pós-graduação com um fim em si mesma. Para se ter ideia, 70% dos 

graduandos em Química querem fazer cursos avançados (segundo 

informações obtidas através de instrumentos de pesquisas aplicados no 

Exame Nacional de Desempenho, ENADE);  
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c) Desconhecimento da importância e da participação estratégica da Química 

na vida contemporânea;  

d) Os estudantes gastam muito tempo estudando conteúdos de interesse restrito, 

ao invés de se ocuparem/aprenderem sobre as substâncias que são insumos 

do dia-a-dia das indústrias e estão presentes no cotidiano das pessoas 

(corantes, tensoativos, polímeros, compostos da indústria de base);  

e) Há desconhecimento sobre o sistema econômico em que a Química é 

desenvolvida: empresas, produtos, processos e setores de aplicação;  

f) Na maioria dos projetos didático-pedagógicos dos cursos de Química, a 

carga horária experimental é de apenas 30%.  

Alie-se a todas essas deficiências o problema relacionado com a evasão escolar. 

Para tal, os especialistas apontam a desmotivação do aluno e o desinteresse das 

instituições como os principais motivos. As instituições não se preocupam em oferecer 

um ensino atualizado e atraente, mantendo os conteúdos científicos e suas aplicações 

distantes dos educandos (ZUCCO, 2007). Em suma, os cursos em sua maioria, estão 

aquém do nível de qualidade desejável e necessitam com urgência de profundas 

alterações nos seus projetos pedagógicos, como também uma mudança radical nas 

formas de pensar e de agir dos docentes, principalmente quanto às questões que 

envolvem pesquisa e docência.  

4.2.  Os modelos de Práticas Docentes 

 

Tem se consolidado dentro das universidades um modelo formativo com viés 

informativo baseado na aquisição de saberes científicos e tendo as atividades 

desenvolvidas centradas na figura do professor. Desta forma, o docente organiza o 

espaço/tempo de aula com ênfase nas suas atividades de ensino, em detrimento daquelas 

que priorizam a aprendizagem, preocupado inequivocamente em dirigir a sua atenção 

para o conteúdo científico (QUADROS; MORTIMER, 2011). “Não realizando uma 

reflexão sobre essa sua atividade, que se torna natural e cotidiana, muitas vezes, 

permanece uma visão ingênua sobre uma atividade tão complexa” (MALDANER; 

ZANON, 2010, p. 339).  
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Assim, a prática educativa tem sido identificada através da dimensão técnica de 

ensinar, caracterizada pela didática instrumental que envolve a utilização de técnicas, de 

materiais didáticos, o controle das aulas, as inovações curriculares, as competências e as 

habilidades do professor, segundo o prisma do controle eficaz do processo (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010). Tal situação conduz a uma assimetria, na qual, há um privilégio 

do ensino quando comparado com a aprendizagem e, indo além da noção da aquisição 

de conhecimento, observa-se uma preocupação exacerbada em ensinar em detrimento 

do processo transformador, que é o de educar.  

 Pimenta e Anastasiou (2010), com base em seus vários anos de investigação 

sobre o tema, categorizaram alguns modelos que têm marcado a prática docente 

institucional, sendo eles: Tradicional ou prático-artesanal; técnico ou academicista e 

por fim, o modelo hermenêutico ou reflexivo. Quanto ao primeiro, a finalidade do 

ensino é a “de transmitir os conhecimentos diretamente vinculados às habilidades para 

fazer as coisas ou objetos e aos modos, usos, costumes, crenças e hábitos, reproduzindo-

os, conservando os modos de pensar e agir socialmente consagrados” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010, p. 183). 

Ensinar se identifica com transmitir de geração em geração os valores, modos de 

pensar, costumes e práticas. A docência é considerada um dom inato, devendo o 

professor ser treinado na prática profissional, não sendo necessário investir na formação 

e no desenvolvimento profissional. Essa ênfase dada ao inatismo desvaloriza o empenho 

e o investimento que os professores fazem na formação inicial e continuada, como 

também fortalece as concepções associadas com o senso comum de que para ser 

professor é necessário ter um significativo acúmulo do conhecimento em determinada 

área.  

Para esse diálogo, Mendes e Munford (2005, p. 5) trazem a seguinte reflexão: 

“Ao enfatizar o aspecto divino, mágico ou esotérico da habilidade de ensinar, essa visão 

desconsidera a necessidade de esforço, trabalho e reflexão na prática do professor, 

tornando-a uma prática menor se comparada a outras atividades profissionais”. Isto gera 

consequências graves, a exemplo da ideia de senso comum de que qualquer um pode 

ensinar. 
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Em relação ao enfoque técnico ou academicista, o conteúdo do ensino é 

majoritariamente composto pelos conhecimentos científicos e sua principal finalidade é 

a transmissão dos saberes elaborados e produzidos a partir da pesquisa científica. O 

ensino é entendido como um campo da aplicação desses conhecimentos, sendo “tarefa 

do professor traduzi-los em um fazer técnico para transmiti-los aos alunos, que 

aprenderão à medida que introjetarem a verdade cientifica” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2010, p. 184). Neste enfoque, o professor deve ser formado com o 

intuito de adquirir habilidades comportamentais voltadas à dominação das rotinas de 

intervenção e no desenvolvimento de competências técnicas, com características 

marcantes de um processo voltado para a instrumentalização, conforme discorrem as 

autoras:  

Nessa perspectiva é que se desenvolveu amplamente o saber didático 
como o domínio das técnicas, recursos e estratégias para 
operacionalizar as situações de ensino, pois também a Didática ficou 

submetida como um campo aplicado das teorias da educação e do 
ensino. Suas preocupações restringiram-se à busca de métodos 
eficazes para garantir os resultados esperados, sem questionar a 
natureza e os interesses na determinação dos critérios desses 
resultados e sem se preocupar com a diversidade e a desigualdade das 
condições de aprendizagem. A crença que se estabeleceu com base 
nesse enfoque é a do avanço cientifico e tecnológico, que, incorporado 

ao ensino, naturalmente daria bons resultados, pois estaria diretamente 
relacionada à positividade das técnicas, originárias das verdades 
científicas. [...] Insistir no modelo da racionalidade técnica na 
formação do professor, por sua vez, equivale a tomar um poder que 
elas, por mais avançadas que sejam, não têm (PIMENTA; 
ANASTASIOU, 2010, p. 185). 
 

 
 

 Por fim, trataremos do enfoque hermenêutico, também conhecido como 

reflexivo. Neste, o professor tem o ensino como uma atividade complexa que envolve 

diversos aspectos. Ocorre em cenários singulares, claramente determinados pelo 

contexto e carregados de juízos de valor, que requerem opções éticas e políticas 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2010). O docente por sua vez, é visto como um 

intelectual que precisa desenvolver seus saberes e sua criatividade para fazer frente a 

situações ambíguas, incertas e conflituosas nas aulas e em meio ecológico complexo 

(Idem). 
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O modelo reflexivo tem na prática reflexiva o seu norte orientador, pressupondo 

um processo que conduz à formação de uma identidade, a identidade docente, levando 

em conta para à sua formação o máximo possível das vicissitudes inerentes à profissão. 

A ideia de identidade alicerça-se nos fundamentos de Habitus propostos por Bourdieu, 

definido como “um processo, grupo de esquemas que permitem gerar uma infinidade de 

práticas adequadas e situações que sempre se renovam sem nunca se constituir” 

(BOURDIEU
14

, apud PERRENOUD, 2002, p. 39). 

A prática reflexiva requer um processo analítico minucioso, contínuo e rigoroso 

do exame das atividades docentes em todas as suas dimensões: pedagógicas, 

metodológicas, filosóficas, axiológicas, etc., para a construção de grupos de esquemas 

melhor elaborados. Sendo necessária a constante revisão e aprimoramento dos seus 

saberes pedagógicos e acadêmicos. Para Perrenoud (2002), o seu savoir-faire, saber 

fazer, no exercício da prática pedagógica, deve passar constantemente por processos de 

validação interna, quando o mesmo auto avalia a sua prática; bem como por processos 

de validação externa, quando permite que seus alunos e seus pares contribuam no 

aperfeiçoamento de sua atividade docente.  

Entendendo-o como uma assimilação de esquemas e ações incorporadas, e não 

sendo um saber sobre o fazer no sentido meramente instrumental, pelo contrário, 

representa uma disposição interiorizada, construída laboriosamente, resultando num 

domínio prático da ação. “À custa de um longo treinamento, o qual permitirá que os 

esquemas sejam substituídos por regras e incorporem-nas” (PERRENOUD, 2002, p. 

85).  

Para tanto, Perrenoud (2002) aponta alguns agravos que julga necessários para a 

formação de um profissional reflexivo. O primeiro consiste em renunciar à sobrecarga 

curricular de saberes disciplinares e metodológicos durante a formação inicial. Já a 

segundo, trata da necessidade de “reservar tempo e espaço para realizar um 

procedimento clínico, com resolução de problemas, com a aprendizagem prática da 

reflexão profissional, em uma articulação entre tempo de intervenção em campo e 

tempo de análise” (PERRENOUD, 2002, p. 44). É o que chamamos de processo de 

validação no sentido mais amplo que somente testar ou medir. Mas que, além do teste 

                                                           
14

BOURDIEU, P. Esquisse d’une théorie de la pratique. Genéve: Droz, 1972.   
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de análises internas e externas, possam ser realizadas sempre procurando o 

aperfeiçoamento profissional.  

Quanto aos saberes disciplinares, Perrenoud (2002) não os relega ou tão pouco 

os menospreza, porém, os seus questionamentos partem de críticas quanto à 

supervalorização imputada a este tipo de saber, em detrimento dos vários outros que são 

necessários para formação profissional. Segundo ele, as formações iniciais que possuem 

objetivos voltados para a formação disciplinar são em si superficiais. E assim, busca 

justificar qual a importância do professor possuir um amplo repertório conceitual, indo 

além das preocupações com a transmissão de conteúdo. Quanto a esse aspecto, 

coadunamos com as reflexões de Perrenoud (2002, p. 49) de que “nunca é inútil saber 

mais, não para ensinar tudo o que se sabe, mas para se ‘ter uma margem’, dominar a 

matéria, relativizar os seus saberes e ter suficiente segurança para realizar pesquisas 

com seus alunos ou para debater o significado de seus saberes”.  

Com relação aos saberes metodológicos, estes não devem ter preocupação 

voltada para uma possível instrumentalização dos professores, baseadas na ideia geral 

de que um bom conhecimento e a manipulação mínima de materiais didáticos sejam 

suficientes para a formação/atuação docente. Uma formação voltada para a pesquisa, 

fundada na busca incessante pela qualidade e atendendo a critérios rigorosos, são 

elementos necessários para a formação dentro de uma prática reflexiva. Para ele: 

Para saber refletir sobre a prática, basta dominar instrumentos gerais 
de análise objetiva e contar com um treinamento sobre o pensamento 
abstrato, debate, controle de subjetividade, enunciado hipóteses e 
observação metódica. Para isso, uma formação em pesquisa pode, em 
certa medida, preparar para uma prática reflexiva (PERRENOUD, 
2002, p. 49).  

 

Os professores precisam entender que independente de sua especialização, 

particularmente na Química, ao desenvolverem as atividades em sala de aula, é 

necessário que adotem postura reflexiva e que ações do tipo: pesquisar, investigar e 

refletir, sejam práticas frequentes. É como o próprio Perrenoud (2002, p. 63) afirma “A 

prática reflexiva é uma prática cujo domínio é conquistado mediante a prática”. Com o 

devido cuidado, no sentido de evitar entendimentos cercados por ideias centradas num 

espontaneísmo, num naturalismo, nem tão pouco num casuísmo, ou seja, com o tempo, 
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naturalmente vou melhorando a minha prática. Não é que isso não ocorra, ela acontece, 

porém, a postura reflexiva, como argumentada por Perrenoud, é caracterizada por uma 

prática marcada por forte intencionalidade em busca de uma identidade, de um habitus, 

e com a preocupação centrada em aumentar e melhorar os grupos de esquemas 

reflexivos.  

 Nesse processo, a incorporação do conhecimento elaborado ocorre não como 

norma ou prescrição externa, mas como ferramenta para a compreensão do real, para 

nele poder atuar. No referido modelo, é necessário considerar os “professores como 

sujeitos, agentes que interpretam as propostas, as ideias, e como tradutores de conteúdo, 

atores de projetos curriculares flexíveis. Sendo uma perspectiva que se opõe à do 

enfoque tecnológico e pseudocientífico” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2010, p. 187). A 

intervenção pedagógica supera o ponto de vista instrumental, oferecido pela 

racionalidade técnica, entendendo e considerando os diversos aspectos envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem e tendo outra perspectiva no que concerne à 

educação, enquanto instrumento transformador que permite fazer várias leituras do 

mundo. E, com isso, realizar possíveis intervenções, encontrando assim na educação, 

uma ferramenta de transformação social.  

Para assegurar a formação profissional segundo o modelo reflexivo, faz-se 

necessário superar a visão simplista reforçada pelo modelo usual de formação de 

professores nos cursos de licenciatura, calcados na racionalidade técnica. Com base 

neste modelo, os currículos de formação profissional tendem a separar o mundo 

acadêmico do mundo da prática (SCHNETZLER, 2002), intensificando ainda mais 

outra dicotomia que é a dissociação entre a formação técnico-científica (garantida pelos 

professores da área dura) e a formação pedagógica (contando com a colaboração de 

pedagogos e professores de Química interessados na área do ensino). E assim, 

Schnetzler (2002, p. 170, grifo da autora) tece críticas quanto a este aspecto, frisando 

que “no caso da formação docente, esse modelo concebe e constrói o professor como 

técnico, pois entende a atividade profissional como essencialmente instrumental 

dirigida para a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas”. 

De acordo com Mendes e Munford (2005), tratando-se da formação dos biólogos 

(cabendo aqui ideias análogas para formação dos químicos, objeto de estudo desta 
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Tese), no percurso da formação destes profissionais, o aluno, de fato não tem uma 

vivência da docência como profissão que demanda saberes específicos, e assim, acaba 

criando concepções muito simplificadas, que os conduz à conclusão de que os saberes 

envolvidos na formação de biólogos pesquisadores são suficientes para a formação do 

biólogo professor (MENDES; MUNFORD, 2005), como consequência a licenciatura é 

vista como apêndice do bacharelado. 

Para Zuin (2011), os pressupostos metodológicos e epistemológicos fundantes 

desse tipo de modelo estão alicerçados na mais pura razão instrumental em que o papel 

do professor está restrito à aplicação de teorias e técnicas para o enfrentamento das 

situações de ensino. Esse quadro é muito inadequado à sociedade contemporânea, “onde 

conhecimentos são produzidos, reproduzidos e difundidos no ritmo das novas 

tecnologias na informação e comunicação e da internet” (ZUIN, 2011, p. 37).  

Complementando as ideias acima expostas, seguidas das devidas críticas, 

corroboram os discursos de Demo (2011) ao afirmar que neste tipo de modelo, existe 

por parte do professor, uma preocupação excessiva com um currículo extenso onde seu 

objetivo principal é o de “ver matéria”, e não passa disto: a matéria é apenas “vista”, 

pois não se estuda, pesquisa, elabora e argumenta” (DEMO, 2011, p. 16). Sendo que 

esse tipo de formação se apresenta como um dos maiores entraves que podem ser 

detectados nos cursos de Licenciatura em Química, e que acabam por inviabilizar uma 

formação de qualidade, como expressa Schnetzler (2010, p. 69): 

(...) a formação propiciada pela maioria dos nossos cursos de 
Licenciatura em Química parece ainda estar pautada em uma visão 

simplista, qual seja, a de que ensinar é fácil: basta saber o conteúdo 
químico e dominar algumas técnicas pedagógicas. Tal visão é 
reforçada nas aulas de disciplinas de conteúdos químicos pela adoção 
de modelo de ensino-aprendizagem centrado na transmissão-recepção, 
pela ausência e despreocupação dos formadores (professores 
universitários) com re-elaborações conceituais dos conteúdos que 
ministram para que estes pudessem se tornar disponíveis para serem 
ensinados pelos futuros professores as escolas médias e fundamental, 

livrando-os de serem “adotados” por livros didáticos de Química 
tradicionais. Enfim, uma formação que não integra as disciplinas de 
conteúdos químicos com as disciplinas pedagógicas, que concebe e 
constrói a formação do professor como técnico. 
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Essa concepção apoia-se na visão de que a sistematização das técnicas de ensino 

é suficiente para solucionar os problemas do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo a formação de professores, dentro de um paradigma positivista, “a teoria 

educativa guia a prática, o que proporciona elementos para a tomada de decisões 

educativas racionais, tendo-se por base que os problemas educacionais têm soluções 

objetivas, as quais podem ser obtidas pelo uso de métodos científicos” (MEGID NETO; 

JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2007, p. 78).  

As várias críticas a esse modelo levam em consideração o fato de que durante o 

processo de formação, inexistem discussões sobre: filosofia da Ciência, epistemologia, 

metodologias colaborativas, reflexões sobre as práticas dos professores, 

profissionalização docente, o papel da experimentação e sua dicotomia entre teoria e 

prática, dentre outros tópicos. Entretanto, não se reduzem apenas a estes aspectos, pois, 

suas consequências vão além, quando tem reflexos em currículos extensos e marcados 

pela dicotomia teoria versus prática, estágios curriculares normativos, ênfase em 

conteúdos científicos desconsiderando de outras dimensões como social, econômica, 

ambiental, acabando por refletir em uma formação deficiente frente às demandas 

relativas à educação para a sociedade atual. 

Na concepção de Demo (2011), com o qual concordamos, a universidade deve 

institucionalmente girar em torno de dois desafios básicos: o primeiro seria o de 

produzir conhecimento próprio; e o segundo, o de formar alunos, produzindo 

conhecimento. Para o autor, no momento presente, é comum que as universidades não 

produzam conhecimento e também não se preocupam com a formação dos estudantes, 

condenados a escutar e reproduzir aulas. “É uma instituição colonizada, onde sua maior 

pecha são professores não autores, onde a reprodução é regra. Podem ter títulos, mas o 

que define docência não é aula. É autoria. Autoria não provém do ensino, mas de 

pesquisa” (DEMO, 2011, p. 15).  

Assim, a universidade deveria se configurar em torno de dois grandes desafios 

que seriam: Pesquisar e Educar. Para Demo (2011, p. 64) “Assumo, que a universidade 

deve ser ‘de pesquisa’ e não do ensino, por que ensino sem pesquisa é plágio e ninguém 

se prepara para a vida plagiando”. Neste ínterim, propõe uma metáfora que nos permite 

pensar a formação docente, através do que chama de três tipos de professores, 
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discutindo sobre a ênfase nas aulas, na pesquisa e na harmonia entre pesquisa e 

docência.  

Inicialmente trataremos do primeiro tipo, aquele intitulado PESQUISADOR 

educador, modelo de profissional comumente encontrado nas Universidades Públicas, 

devido principalmente, ao seu regime de trabalho de Dedicação Exclusiva. Profissionais 

bastante habilidosos na pesquisa, e tendem a considerar a função educativa menos 

importante. Parece comum aos pesquisadores mais renomados, não perceber a tarefa 

educativa, referência fundamental na vida acadêmica, porque a reduzem ao processo de 

reprodução do conhecimento. Buscam tocar as suas atividades como grandes gestores 

do conhecimento, mantendo-se ao máximo distante dos estudantes, passando a 

impressão de que cuidar de estudante é um grande desperdício de tempo. Defendem o 

raciocínio de que estes precisam correr atrás, devido ideia de que autonomia se 

conquista com dureza. O pesquisador educador se vê como pesquisador profissional que 

se mantém educador amador (DEMO, 2011).   

Esse é o tipo de profissional que concentra seus esforços no desenvolvimento 

das atividades de pesquisa. Procuram manter e gerenciar o funcionamento de seu(s) 

laboratório(s) de modo que as investigações sejam desenvolvidas. Tendo como objetivo 

a publicação de artigos e enriquecer os próprios currículos, para que assim estejam aptos 

a disputar editais, garantindo o custeio e manutenção de seus espaços. Quanto à sua 

posição em relação aos discentes, busca dar assistência àqueles que estando na 

graduação ou na pós-graduação fazem parte de seu grupo de pesquisa. Todas as 

atividades e deliberações devem obrigatoriamente passar pelas suas decisões, com 

características centralizadoras.  

No outro extremo há o Pesquisador EDUCADOR, que corresponde à maioria 

dos professores, concentrados principalmente na rede particular de ensino (DEMO, 

2011). Este tipo de professor se posiciona em uma concepção equivocada ao imaginar 

que é possível educar sem pesquisa nas universidades como também nas escolas, apenas 

mediante o repasse de conteúdo. Falta nesta figura pesquisa, autonomia para a produção 

do conhecimento e autoria. Este profissional, em sua maioria, possui regime de trabalho 

horista, vendo-se na obrigação de somente ministrar as suas aulas, até porque não lhe 

resta muito tempo, pois, acaba por sair preenchendo seus horários com outras aulas para 
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conseguir melhor rendimento salarial. Sem ser autor, busca compensar com retórica, 

simpatia e marketing. Ministra aulas, mas aula já não é referência importante da 

docência (idem).  “Auleiro barato que é sustentáculo de instituições privadas que veem 

educação superior como mercado apenas” (DEMO, 2011, p. 71). O pesquisador 

educador se enxerga como educador profissional e pesquisador amador. 

Este não se preocupa em pesquisar, nem tão pouco em produzir conhecimento. 

Tem a concepção de que a melhoria de sua atividade docente passa pela adoção de 

novas práticas de ensino, e para isto busca processos eficientes de transmissão de 

conhecimento. Não possui laboratório, não faz parte de grupo de pesquisa, acumulando 

em seu currículo vários anos de docência e muito pouco de produção acadêmica, 

situação que para as instituições particulares é bem vista, porém, nas públicas é tida 

como um currículo precário. Trata-se então de um profissional com pouca autonomia e 

liberdade para a tomada de decisões.    

Por fim, temos aquele que Demo (2011) designou como PESQUISADOR 

EDUCADOR, o tipo que busca uma posição de equilíbrio entre os termos, pois para ele, 

por mais importante que seja a produção do conhecimento – é hoje a fonte principal das 

oportunidades – desempenha papel instrumental, tendo como sentido maior de sua 

função a formação do estudante. O professor precisa ser pesquisador profissional, no 

sentido restrito dessa expressão, saber fazer pesquisa com todas as virtudes metódicas, 

teóricas, epistemológicas e formais; trazer a pesquisa como parte integrante de sua 

docência. Isto é, “ser movido pela convicção de que, sem pesquisa, não há nada para se 

ensinar; só ensina o que pesquisa (não dá qualquer aula ou faz qualquer palestra)” 

(DEMO, 2011, p. 67).  

Em contrapartida, busca conciliar ao mesmo tempo as atividades de educador 

profissional, aquele que “admite a aprendizagem do aluno em sua elaboração mais 

elevada; carecendo de formação pedagógica continuada, para transformar o mero 

“contato pedagógico”
15

 banalizado como proposta instrucionista em ambiente 

inequivocamente formativo” (DEMO, 2011, p. 68). Compreende a importância de 

                                                           
15

 Segundo o autor: Contato Pedagógico – é um termo que não se restringe jamais a alguém falar (na 

postura do argumento de autoridade) e a alguém escutar na condição de objeto. É lidimamente contato 

entre autores, num lado, o autor mais experimentado, noutro autores neófitos, mas ambos os lados 

praticando a mesma qualidade formal e política. Fazer deles produtores autores de conhecimento, e neste 

processo oferecer oportunidades elevadas de formação (DEMO, 2011, p. 67).    
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pesquisar a sua docência e de estudar os diversos aspectos e temas que discutem sobre 

os processos de ensino e aprendizagem. 

O que se pode observar é que as universidades têm sua organização gestacional, 

curricular, práticas e diversas outras atividades desenvolvidas, principalmente a 

pesquisa, fortemente arraigadas num pensamento racional instrumental. Assim, acaba 

alicerçando-se em torno de currículos extensivos que giram em torno de ofertas 

curriculares infladas, disciplinares e pouco atraentes para os alunos; pouca vinculação 

da docência com a pesquisa; cursos verbosos e retóricos destituídos de cuidados 

metodológicos da produção científica; instrucionismo dominante, elitismo clamoroso; 

extensão pífia; altamente burocratizada e seccionada em áreas superespecializadas 

(DEMO, 2011), para o pesquisador, as universidade necessitam ser espaços de estudos, 

autonomia, pesquisa, elaboração, exercício da autoridade do argumento, bem como do 

exercício de saber pensar.  

4.3.  A formação de Professores de Química 

 

A formação de professores de química tem com o tempo despertando o interesse 

e mobilizando a atenção de um número cada vez maior de pesquisadores. Esses 

profissionais têm mostrado a sua preocupação com a formação docente predominante 

no Brasil, alicerçada nas concepções tecnicistas (LÔBO; MORADILLO, 2003). Nos 

seus primórdios, o interesse em investigar o ensino de química surge como resultado de 

um movimento nascente nos EUA e na Inglaterra, nos anos de 1960, em oposição aos 

cursos tradicionais de química, física e biologia, baseados na memorização de extensiva 

de quantidades de conteúdos científicos (SCHNETZLER, 2002).  

A partir de então, as pesquisas passaram a considerar a complexidade da prática 

pedagógica e dos saberes docentes, tentando resgatar o papel do professor, destacando a 

importância de sua formação para além da acadêmica, “envolvendo o desenvolvimento 

pessoal, profissional e organizacional da profissão docente” (NUNES, 2001, p. 28). Um 

perfil docente ideal descreve um profissional crítico, reflexivo e capacitado em diversas 

e complexas áreas do conhecimento, capaz de articular os conteúdos da matéria a ser 

ensinada para além de sala de aula, e como diz Demo (2011), um intelectual.  
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 No ver de Maldaner (2012), tanto os cursos de graduação em Química, e aqui 

em especial a licenciatura, quanto os cursos de pós-graduação Stricto Sensu, não têm 

dado conta das dimensões que devem ser contempladas para a formação dos 

profissionais de educação, professores da Educação Básica e do Ensino Superior, 

fazendo com que “permaneça um ciclo vicioso de pouca significação do conhecimento 

químico” (MALDANER, 2012, p. 273).  

Essa pouca significação tende a conduzir os alunos a entendimentos do tipo: 

estudar química é decorar nomes e fórmulas, realizar cálculos de difíceis soluções; e 

ainda, diante da maneira como essa disciplina vem sendo trabalhada nas salas de aula, 

tão pouca é sua representatividade, que os discentes ficam a se perguntar: “Onde vou 

usar isso no meu dia-a-dia”?! Ou então, “Vamos explodir o laboratório?!” 

Representando a clara falta de aderência entre os conteúdos trabalhados em sala de aula 

e o cotidiano dos alunos, conduzindo a um quadro de desprestígio social da disciplina. 

 Várias medidas têm sido tomadas como iniciativas na expectativa de mudar o 

quadro apresentado, uma delas é investir maciçamente na formação de professores; 

primeiro devido à volumosa carência numérica de profissionais atuando nessa área no 

Brasil (MEGID NETO; JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2007; PINTO et al., 2009). Em 

segundo lugar, por causa da qualidade desses cursos, conforme questionamentos 

propostos por Zucco (2007). Neste sentido, pensar na formação, na maneira como está 

sendo conduzida, qual(is) o(s) modelo(s) de formação docente está (estão) sendo 

adotado(s) nos cursos de licenciatura, são aspectos que representam nesse momento o 

objetivo principal por parte daqueles que têm a responsabilidade de formar professores. 

A mesma preocupação deve se estender aos cursos de Mestrado e Doutorado, como 

argumentam Pimenta e Anastasiou (2010), ao defenderem o desenvolvimento 

profissional dos professores.  

 Pondera-se que as iniciativas mais importantes são aquelas que buscam 

promover melhoras significativas na formação de professores, através da incorporação 

das ideias de professor-reflexivo, pesquisador educador, ou ainda daquelas que propõem 

a formação hermenêutica. Independente da posição teórica adotada, todas estas 

concepções apresentam em comum os entendimentos de que educar é um processo de 

elevada complexidade, que necessita, por parte do docente autonomia para o exercício 
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da profissão e a investigação contínua da prática. Assim, se formará um profissional que 

se preocupa para além de ensinar, que visa educar, no sentido transformador, 

entendendo que a apropriação de conceitos científicos constitui-se como mais uma 

ferramenta que permite fazer leituras e interpretações de vários eventos cotidianos e o 

exercício da cidadania.  

 O professor apresenta-se como um sujeito crítico, à medida que ao trabalhar os 

conteúdos científicos, busca discuti-los e questioná-los em sala, com a clara 

preocupação de ultrapassar a aquisição de conhecimento, na expectativa de 

proporcionar aos alunos os fundamentos necessários para uma nova leitura de um 

mundo dinâmico e participativo. Entende-se como corresponsável pelo processo de 

aprendizagem dos alunos, está inserido como um grande articulador, na qual, com 

maestria e benevolência, auxilia e colabora no desenvolvimento das atividades que são 

propostas. Por fim, é exigente, longe de uma interpretação de autoritário e nem tão 

pouco de intransigente, prima e cobra de seus alunos qualidade técnica, pontualidade, 

zelo, num contínuo e progressivo processo de crescimento qualitativo individual. 

 Com relação aos procedimentos metodológicos, considera os diversos aspectos 

associados com a psicologia da aprendizagem, dentre eles busca ultrapassar as 

concepções de senso comum. Articula suas aulas em várias formas de diálogo, tendo na 

socialização do conhecimento e das informações uma das ferramentas mais importantes. 

Apropria-se das mais variadas técnicas de ensino para atender as demandas de seus 

alunos, desde as mais tradicionais, passando pelas mais modernas. E tem a avaliação 

como um processo, um instrumento meio, um mecanismo de análise, e não um fim. Vê-

se claramente nesse profissional uma postura de líder.  

 Nesse sentido, Schnetzler (2002) traz alguns apontamentos que devem ser 

considerados primordiais para contemplar a necessidade formativa dos professores de 

Química:  

i) Dominar os conceitos científicos a serem ensinados em seus aspectos 

epistemológicos e históricos, explorando as relações com o contexto social, 

econômico e político;  
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ii) Questionar as visões simplistas do processo pedagógico de ensino de 

ciências usualmente centradas no modelo de transmissão-recepção e na 

concepção empirista-indutivista de Ciência;  

iii) Saber planejar, desenvolver e avaliar atividades de ensino que contemplem a 

construção-reconstrução das ideias dos alunos;  

iv) Conceber a prática pedagógica cotidiana como objeto de investigação, como 

ponto de partida e de chegada das reflexões e ações pautadas na articulação 

teoria-prática.  

Ao refletir sobre as necessidades formativas, fica claro que a função atividade 

docente, em hipótese alguma, pode ou deve ser considerada a partir de um prisma 

simplista. Várias são as habilidades e competências que o professor deve possuir, 

somado a um amplo e consistente conhecimento do conteúdo específico. Segundo 

Maldaner (2012), não como uma racionalidade aditiva, mas de forma articulada, seja 

capaz de integrar os conteúdos científicos, os métodos de ensino e as preocupações com 

os processos de aprendizagem.  

Para isso, os cursos de formação de professores devem oferecer de preferência 

não na forma de disciplinas, mas em todas as componentes curriculares, semelhante às 

preconizações encontradas nos documentos oficiais sobre a Educação Ambiental, 

pesquisas, estudos dirigidos, discussões e diversas atividades que contemplem a 

História da Ciência/Química. Não numa perspectiva cronológica e estéril, mas, tomando 

como base a Nova Historiografia, desenvolver a evolução da história da 

Ciência/Química, acima de tudo com uma construção de homens que viveram e vivem 

em determinados momentos históricos. 

É ainda necessário buscar um entendimento sólido, com base em estudos sobre 

as dificuldades que os alunos possuem para aprender química, principalmente aquelas 

relacionadas com as concepções prévias e suas relações com o senso comum. Sendo 

imprescindível conhecer os fundamentos sobre os três níveis de conhecimento Químico 

de Johnstone (1991): fenomenológico, teórico-conceitual e representacional; e 

desenvolver atividades que articulem os vários níveis, de maneira gradual e contínua, 

num processo de idas e vindas, partindo do fenomenológico até chegar ao 
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representacional. Em que possa operar com os alunos as relações entre eles, a fim de 

criar condições que facilitem a identificação e compreensão descritiva entre os níveis. 

Outro ponto de destaque para uma formação por excelência, passa pelos 

questionamentos das visões simplistas e ingênuas sobre ensinar e aprender química. 

Uma delas é facilmente visualizada quando tratamos das concepções e das maneiras 

como as atividades experimentais são desenvolvidas. Este aspecto deve ser iniciado por 

uma discussão que vise superar a dicotomia entre teoria e prática, presente no ensino de 

química, sendo observada desde o currículo, quando temos, por exemplo, Química 

orgânica I e Química orgânica experimental I; outro ponto de destaque é o racionalismo 

ingênuo, característico no desenvolvimento dessas atividades, marcados por ideias de 

uma ‘Química Show’, que aparentemente facilita o aprendizado por causada motivação 

inicial dos alunos, mas que traz como consequências um grande número de obstáculos 

que dificultam o real aprendizado do fenômeno estudado (PORTO, 2010).   

Talanquer (2004) aponta que para o professor de química não basta somente 

possuir bom conhecimento do conteúdo disciplinar e nem tão pouco ter afinidade com 

métodos de ensino, pois, seu êxito depende de como ele consegue transformar o 

conhecimento disciplinar em formas de aprendizado mais significativas para os 

estudantes, e para isso, deve contemplar algumas habilidades dentre elas 

(TALANQUER, 2004): 

i) Identificar as ideias, os conceitos e as perguntas centrais associadas com o 

tema;  

ii) Reconhecer as prováveis dificuldades conceituais que possuem os alunos e 

seu impacto na aprendizagem; 

iii) Identificar perguntas, problemas ou atividades que obriguem os estudantes a 

reconhecerem e questionar suas ideias prévias;  

iv) Selecionar experimentos, problemas ou projetos que permitam que os 

estudantes explorem conceitos e ideias centrais da disciplina;  

v) Construir explicações, analogias ou metáforas que facilitem a compreensão 

de conceitos abstratos;  
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vi) Desenhar atividades de avaliação que permitam a aplicação do que foi 

aprendido na resolução de problemas em contextos realistas e variados.  

Para além dessas habilidades, Talanquer (2004) sugere a necessidade da reflexão 

por parte dos professores sobre a natureza das ideias, dos conceitos e dos modelos que 

foram sendo criados ao longo do tempo, e elenca como peça fundamental o 

reconhecimento do enorme repertório de concepções alternativas advindas do senso 

comum que possuem os alunos. Principalmente no caso da Química, disciplina na qual 

“o estudante se depara com conceitos, modelos abstratos, linguagens e formas 

representacionais simbólicas especiais é que estas formas de pensar se manifestam em 

estratégias de raciocínio particulares” (TALANQUER, 2004, p. 63, tradução nossa). 

Destarte, o objeto das reflexões de Talanquer é bastante comprometedor e de certa 

forma preocupante, trazendo como algumas conclusões:  

Mesmo com os vários anos de docência, muitos professores acumulam 

uma grande variedade de exemplos, anedotas, analogias, exercícios e 
experimentos interessantes e atrativos para os alunos, mas que são 
usados sem uma justificativa clara e guiados pela intuição. Poucos são 
os que têm a capacidade de integrar seus conhecimentos de química, 
história e filosofia da disciplina e relacioná-los com química-
sociedade-tecnologia, com seus conhecimentos didáticos de didática, 
pedagogia e sociologia da aprendizagem, em uma estrutura cognitiva 

coerente que guie seus pensamentos, decisões e ações em sala de aula 
(TALANQUER, 2004, p. 64, tradução nossa).     

 

Assim, através do recurso analógico-metafórico da ideia de PESQUISADOR 

EDUCADOR proposto por Demo (2011), sendo este um profissional que não privilegia 

uma tarefa em detrimento da outra, Maldaner (2012) propõe a concepção do 

EDUCADOR QUÍMICO, enquanto “sujeitos sociais ou pessoas que lidam com as 

coisas da química e, com base em conhecimentos específicos, transacionam significados 

para as coisas da química com outras pessoas com as quais interagem” (MALDANER, 

2012, p. 271), ainda segundo ele:  

Defende-se, fundamentalmente, haver um conhecimento específico 

para a constituição do educador químico, assim como um 
conhecimento que constitui um químico. Ele é mais complexo, pois 
compreende conhecimentos de químico e de educador, não numa 
racionalidade aditiva, mas de entrelaçamentos de múltiplas dimensões. 
É um conhecimento que possibilita a compreensão, por parte de novas 
gerações, do significado da química na sociedade contemporânea [...] 
É, portanto, um conhecimento que vai além de “dar boas aulas de 
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química”, de tornar a química uma matéria escolar agradável ao 
estudante, de produzir materiais didáticos mais qualificados para 
ensinar sempre o mesmo conhecimento técnico e instrumental da 
química. Estamos falando de um conhecimento que muda 

profundamente o meio tecno-sociocultural, inundando-o com 
substâncias e materiais que preservam o meio natural, mas também o 
exploram e degradam, que permitem novos intercâmbios sociais, que 
mudam a percepção da natureza e do próprio ser humano. Um 
conhecimento dessa natureza precisa ser, ainda, criado em seus 
fundamentos, o que somente é possível um uma comunidade científica 
socialmente reconhecida pela capacidade de mobilização, criatividade 
e produtividade científica (MALDANER, 2012, p. 270). 

 
 

 Neste escopo conceitual, os educadores químicos não são, ou não deveriam estar 

restritos aos profissionais que possuem especialização em ensino/educação química, 

pelo contrário, devem ser todos os docentes, independentemente do nível de ensino, que 

tenham como proposta ensinar a mencionada disciplina, com preocupações voltadas 

para a educação através da pesquisa. Devem ser aqueles que não se limitam ao 

desenvolvimento de técnicas consideradas mais eficazes para a transmissão do 

conteúdo, pelo contrário, devem apresentar o perfil de um profissional que possui, 

acima de tudo, compromisso social. Esse docente direciona seus alunos para uma 

formação holística para que por meio desta os mesmo possam operar através do 

conhecimento químico nas tomadas de atitudes em suas atividades diárias. Por tanto, De 

nada adianta o aluno conhecer o mais refinado, especializado ou atual conhecimento 

científico, se o mesmo para ele não possuir significado no dia-a-dia.  

 Outro ponto fundamental deste tipo de profissional é o não privilégio da 

docência em função da pesquisa, nem tão pouco da pesquisa em função da docência, 

pois para ele, em hipótese alguma as duas atividades estão dissociadas. Elas são 

completamente interligadas e, acima de tudo, não apresentam relações de 

complementariedade. Assim, os vários eventos que ocorrem em sala de aula, 

principalmente os relacionados com os processos de aprendizagem, são objetos de 

investigação. Pensar suas práticas, concepções, métodos de ensino e suas ferramentas de 

avaliação são um exercício frequente e continuo, pois refletir sobre o espaço de sala de 

aula é prática permanente. Um profissional com esse perfil e compromisso pauta suas 

ações no sentido de buscar, incessantemente, uma formação integral discente, e vê o 

espaço escolar como um ambiente articulado com a sua atuação, e propício para 

alcançar uma formação cidadã dos alunos. 
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Nesse ínterim, a universidade e a sua responsabilidade com a formação e 

qualificação docentes, necessita de forma urgente de uma (re)orientação das atividades 

acadêmicas e de pesquisa, devendo levar em consideração a construção de uma nova 

racionalidade. Para isso, faz-se necessário incorporar um saber emergente nos 

paradigmas teóricos, nas práticas disciplinares de pesquisa e nos conteúdos curriculares 

dos programas educacionais. Daí, as questões ambientais, por conta de toda a sua 

complexidade e especificidade, geram um saber que requer uma transformação dos 

conhecimentos, dos conteúdos educacionais e da gestão social dos recursos naturais, 

reorientando para novos sistemas de pesquisa, de educação e de produção, conforme nos 

orienta Leff sobre esta discussão: 

A necessidade de compreender a complexidade da problemática 
ambiental, bem como os múltiplos processos que a caracterizam, 
provocou um questionamento da fragmentação e da 
compartimentalização de um saber disciplinar, incapaz de explicar e 
resolver esta problemática. Mas e retotalização do saber que a 
problemática ambiental requer não é soma nem a integração dos 

conhecimentos disciplinares herdados. A inter e transdisciplinaridade 
que o saber ambiental exige não é a busca de um paradigma 
globalizante do conhecimento, a organização sistêmica do saber e a 
uniformização conceitual por meio de uma metalinguagem 
interdisciplinar. [...] o saber ambiental problematiza o conhecimento, 
mas sem desconhecer a especificidade das diferentes ciências 
historicamente constituídas, ideologicamente legitimadas e 
socialmente institucionalizadas (LEFF, 2012, p. 208).  

 
 

 Nesse contexto, a inserção das discussões das questões ambientais representa um 

caminho promissor para conduzir as atividades universitárias. Entretanto, para que isso 

se efetive é imperioso que ocorra uma profunda transformação nas estruturas íntimas, 

historicamente aceitas e legitimadas por aqueles que compõem essa comunidade. A 

situação requer um espaço que garanta autonomia acadêmica, liberdade de pensamento, 

tempo para a maturação do conhecimento e (re)elaboração de novas teorias, 

sistematização e experimentação de novos métodos de pesquisa e de formação que 

venham a substituir a atual capacitação em curto período, a qual valoriza a 

mercantilização do saber e o espontaneísmo do ativismo ambientalista (LEFF, 2012), 

caracterizados pelo engessamento estrutural e pedagógico das atividades acadêmicas 

que pouco colaboram para a construção de um diálogo amplo e complexo entre as 

diversas formas de saber.  
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SEÇÃO 5 

 

5.0  O ESTUDO DA AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR NO PROJETO 

POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

A integração da dimensão ambiental nos currículos universitários é uma 

demanda originada pela crise socioambiental, acabando por tencionar a necessidade da 

formação de profissionais para que sejam preparados para além do exercício de 

competências técnicas, e que possam contribuir para a construção de uma melhor 

relação entre o homem e o meio natural, e nesse sentido o tratamento das questões 

ambientais nas componentes curriculares vem se apresentando como uma excelente 

ferramenta. 

Marques et al. (2013) alegam que a QV é uma das maneiras ou formas possíveis 

para tratar das questões ambientais, e analogamente acreditamos que a ambientalização 

curricular seja mais um instrumento que pode ser utilizado com este propósito. 

Tomando como referência as demandas apontadas nas DCN (BRASIL, 2002) para os 

cursos de licenciatura, estes documentos apontam para uma formação que contemple 

várias dimensões: Científica, Filosófica, Tecnológica, Ambiental, Social, entre outras. E 

aqui reside o desafio: Como contemplar dimensões que por muito tempo não se faziam 

presentes nas preocupações relativas à formação docente?  

 Entendemos que nesse contexto, diante do desafio que esta posto, dos novos 

rumos e das atuais necessidades formativas, a inserção das questões ambientais, devido 

ao seu caráter transdisciplinar e complexo, emerge como instrumento orientador 

auspicioso, que segundo Zuin, Farias e Freitas (2009), revelam vertentes 

epistemológicas e metodológicas que visam dar condições para a formação de um 

professor critico-reflexivo e pesquisador, intentando suplantar problemas e dificuldades 

dos velhos paradigmas formativos.  

 Kitzmann e Asmus (2012), com base em leituras de Carbonell, Sacristán e 

Santomé, discutem sobre currículo e ambientalização curricular, e assim o definem:  
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Currículo é um termo polissêmico, cujas acepções variam desde 
aquelas mais funcionalistas, definidas por necessidades 
administrativas numa série estruturada de resultados de aprendizagem, 
implicando num currículo pré-especificado e fechado até às 

concepções mais amplas do currículo globalizado e interdisciplinar, 
que agrupa uma variedade de práticas educacionais, mais preocupadas 
com as dimensões processuais do que com os objetivos pré-
determinados (KITZMANN; ASMUS, 2012, p. 272).    

 
 
 

Os referidos autores consideram a ambientalização como um processo de 

inovação curricular, pois demanda mudanças no currículo através de intervenções que 

visam integrar temas socioambientais a partir de conteúdos e práticas (KITZMANN, 

ASMUS, 2012). Com base na conceituação proposta, os currículos ambientalizados são 

organizados para não somente atender às demandas funcionais, pois, devido à amplitude 

que envolve as questões ambientais, se torna imprescindível a incorporação de outras 

dimensões e a busca de um novo norte pedagógico-metodológico a fim de que novas 

práticas possam ser concretizadas.   

Segundo Zuin (2008, p.6), uma das pesquisadoras que compõe a rede ACES, a 

ambientalização curricular pode ser definida como:  

Um processo complexo de formação de profissionais que se 
comprometeram continuamente com o estabelecimento das melhores 
relações possíveis entre sociedade e natureza, contemplando valores 
princípios éticos universalmente reconhecidos, o desafio de sua 

inserção não se esgota nos espaços curriculares tradicionais (vulgo 
disciplinares), mas demanda a totalidade das práticas e políticas 
acadêmicas de ensino, pesquisa, extensão e gestão, ou seja, os pilares 
sobre os quais se estrutura a nossa ideia contemporânea de 
universidade.  

 

 Com a alusiva definição, buscamos identificar indícios da Ambientalização no 

currículo do curso de licenciatura em Química da UFS, mediante análise das 

componentes curriculares, tomando como referencial as 10 características de 

Ambientalização Curricular (AC) propostas pelos pesquisadores da Rede ACES, a partir 

de análises nas ementas das disciplinas contidas no Projeto Político Pedagógico do 

referido curso, sabendo que este documento traz em seu bojo concepções, crenças, 

valores, e outras manifestações que de certa forma podem exprimir aquilo que pensam 

os seus propositores.  
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 Para a análise, partimos dos entendimentos de Freitas et al. (2003), tendo em 

vista que, segundo esses autores, os critérios da rede ACES podem ser entendidos:  

- Complexidade: as disciplinas que trabalham com vários conceitos integrados como 

saúde, política e meio ambiente foram consideradas com potencial para explorar o 

pensamento complexo como proposto por Edgar Morin;  

- Ordem disciplinar: flexibilidade e permeabilidade na estrutura – quando existem 

indicativos de uma possível participação de profissionais de áreas diferentes na mesma 

disciplina;  

- Contextualização: local-global-local – por exemplo, quando trabalham com avaliação 

de impacto e risco ambiental, partindo das premissas de correlacionar os aspectos locais 

com os globais e vice-versa;  

- Levar em consideração o sujeito na construção do conhecimento: buscando aquelas 

que trabalham com discussões, exposições participativas, socialização de experiências, 

planejamento participativo de atividades e tarefas em grupo, foram consideradas dentro 

desta característica; 

- Considerar os aspectos cognitivos e afetivos dos alunos: quando nas ementas existam 

indicativos de aplicação de tipos diversos de avaliação considerando diferentes formas 

de manifestação do pensamento do aluno; 

- Coerência e reconstrução entre teoria e prática: por exemplo, disciplinas que 

buscavam ao máximo reduzir as dicotomias entre as relações teoria e prática, entre elas 

as que desenvolvem atividades práticas na comunidade;  

- Orientação prospectiva de cenários alternativos: quando enfatizam, por exemplo, a 

conservação da biodiversidade;  

- Adequação metodológica: quando trabalham com debates, leitura de textos, exame de 

materiais didáticos, elaboração e execução de projetos de intervenção etc.;  

- Espaços de reflexão e participação democrática: participação em projetos de 

intervenção e pesquisas, trabalhos em grupo, atividades de campo, exposição de ideias 

entre outros;  
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- Transformação das relações sociedade-natureza: é uma das mais importantes, que no 

nosso entender, é de forma sintética o produto esperado do esforço em ambientalizar o 

currículo. Dessa forma, deixa a natureza de ter característica servil, e o homem a 

posição de dominação, para uma relação onde não explore de modo voraz e predatório a 

natureza, e possa levar em consideração a capacidade de resiliência dos ecossistemas, 

num entendimento de homem como mais uma espécie inserida e interativa no meio.   

5.1  Diagnóstico a partir da Análise da Estrutura Curricular 

 

 Do ponto de vista legal, o curso de Licenciatura em Química oferecido pela 

Universidade Federal de Sergipe está regulamentado segundo a Resolução nº 

202/2009/CONEPE, aprovada em sessão ocorrida aos dias18 de dezembro de 2009. 

Conforme descrito, o referido documento procurou atender as resoluções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE) de números 2/2001, 8/2001 e 1/2002, que versam sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de formação de professores da 

Educação Básica em nível superior e para os cursos de Química.   

 De acordo com o documento, no que diz respeito ao perfil profissional, espera-se 

garantir uma formação para além da obtenção dos conteúdos científicos específicos da 

química e de suas áreas afins. Aponta para a necessidade de uma formação dos 

discentes: 

Ter formação generalista, sólida e abrangente nos diversos campos da Química 

e preparação adequada à aplicação pedagógica desses conhecimentos na sua 

prática educativa nos ensinos fundamental e médio (UFS, 2009, Artigo 3, I, p. 2)  

 

 

Tenciona garantir aos alunos a aquisição de competências e habilidades que 

apresentem reflexos não só em suas práticas profissionais, como também em sua 

atuação enquanto cidadão, como:  

Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, 

ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da Química na 

sociedade (UFS, 2009, Artigo 4, IV4, p. 3). 

 

 Nesse artigo, o documento apresenta uma perspectiva formativa avançada, na 

qual evidencia a intenção de seus propositores, de atender às preconizações 
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estabelecidas nos documentos oficiais, conforme explicitado nas primeiras alíneas do 

texto em análise. Outro ponto relevante é a preocupação em inserir uma dimensão 

humanista, como iniciativa de diminuir a aridez tecnicista que marca as práticas das 

chamadas Ciências Exatas, devido aos seus aspectos conteudistas. E assim, ao propor a 

inserção de atividades que versam sobre os aspectos sociais, históricos, epistemológicos 

e culturais, entre outros, busca garantir uma formação profissional ampliada, não 

limitada à transmissão de conceitos e a operação de todo um instrumental característico 

da atividade dos químicos.  

 Os discursos legais apontam ainda para a necessidade de formar professores 

sustentados nas concepções do modelo reflexivo, como pode ser observado nos 

objetivos gerais descritos na resolução analisada. Vê-se também a intenção de estreitar 

ao máximo as relações entre o conhecimento científico e o pedagógico, como exemplo, 

as iniciativas que procuram superar o divórcio estabelecido entre teoria e prática, e uma 

visão fragmentada e dicotômica arraigada num positivismo clássico que, em certa 

medida, representa um dos principais entraves nos cursos de formação de professores.  

As vertentes epistemológicas, metodológicas e atitudinais são contempladas no 

documento, conforme pode ser observado em alguns dos itens propostos no perfil 

profissional (UFS, 2009):  

Ter uma visão crítica com relação ao papel social da ciência e à sua natureza 

epistemológica, compreendendo o processo histórico-social de sua construção 

(Artigo 4. Ie, p.2); 

 

 

 Ao se discutir a vertente epistemológica na formação inicial de professores um 

dos principais objetivos é garantir que os mesmos se envolvam em debates em torno das 

ideias sobre a natureza da Ciência e da construção do conhecimento científico. Pois, por 

conta da forte aproximação da química com o pensamento positivista moderno, muitos 

alunos carregam consigo concepções questionáveis advindas de suas vivências durante a 

Educação Básica e no decorrer de seus processos de formação, que podem ser levadas 

para sala de aula quando na posição de futuros professores. Numa possível iniciativa de 

superar tais concepções, os documentos trazem:  
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Reconhecer a Química como uma construção humana e compreender os 

aspectos históricos de sua produção e suas relações com o contexto cultural, 

sócio-econômico e político (Artigo 4. IIIa, p. 2). 

 

São dimensões de grande relevância para o processo de formação, pois como 

apontam Zuin, Farias e Freitas (2009, p. 561), elas buscam dar condições para 

“formação de um professor critico-reflexivo e pesquisador, visando suplantar os velhos 

paradigmas de formação, entre eles, o da racionalidade instrumental”. 

 A inserção de questões filosóficas contemporâneas é considerada de extrema 

importância por permitir aos estudantes a oportunidade de refletir e discutir sobre os 

rumos associados com as benesses e os problemas do desenvolvimento científico e 

tecnológico; tratar sobre visões distorcidas da ciência e da atividade dos cientistas; dos 

obstáculos epistemológicos; e de concepções e discussões outras como, dicotomia teoria 

e prática, os rumos das atividades experimentais, a nova historiografia e a história da 

Ciência/Química.  

Neste aspecto, vê-se documentado o que representa a intencionalidade de 

abordar essas questões, quando se propõe a disciplina de caráter optativo, História e 

Epistemologia da Química, cuja ementa se coaduna com as discussões propostas acima: 

Evolução histórica do pensamento químico à luz da historiografia de ciência e 

em história da química. A química como resultado de uma construção humana 

ao longo do tempo, conforme as circunstâncias de cada época e local (UFS, 

2009, p. 21).  

 

 

Há que se destacar, numa ementa dessa natureza, a explicitude da intenção de 

oferecer para a formação dos futuros professores uma visão epistemo-filosófica mais 

adequada para o entendimento da construção da Ciência ao longo do tempo. Porém, 

devemos registrar que inferimos como uma lacuna, o fato de seus propositores terem 

considerado a disciplina como optativa, de escolha facultativa, quando ela é fulcral. 

Acrescido a isto, ressalta-se que no período de tempo selecionado para esta investigação 

ela não foi ofertada pelo departamento.  

 Quanto ao aspecto das questões atitudinais, que devemos também inserir nas 

preocupações para com a formação de professores crítico-reflexivo, cabe aqui destacar:  
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Saber trabalhar em equipe e ter boa compreensão das diversas etapas que 

compõem uma pesquisa educacional (Artigo 4. If, p. 3). 

 

 

O estimulo ao trabalho desenvolvido em equipe e atitudes como dinamismo, 

criatividade, tomada de iniciativa, liderança, fraternidade e respeito ao próximo são 

algumas das características propostas por Demo (2011) e Behrens (2013) ao tratarem 

dos chamados paradigmas emergentes. Estes autores propõem alternativas de práticas 

pedagógicas para a formação de professores como, Ensino com Pesquisa (DEMO, 

2011), ou abordagem pedagógica emergente (BEHRENS, 2013), que estimula uma 

formação voltada para atitudes e valores. 

 

 Exercer sua profissão com espírito dinâmico e criativo na busca de novas 

alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do 

magistério (Artigo 4. Vf, p. 3). 

 

 Essas práticas retiram os discentes da posição de meros espectadores, 

direcionando-os a adotarem uma postura ativa nas atividades de sala de aula. Conforme 

afirma Behrens (2013, p. 110): “Criar, para o aluno, e com o aluno, uma escola que 

apresente um ambiente inovador, transformado e participativo, em que o aluno seja 

reconhecido como sujeito capaz de propor e inovar”. E o professor passa a ocupar a 

privilegiada posição de articulador das atividades a serem desempenhadas.  

 Com relação às quatro categorias de análise: Problemas ambientais, EA, DS e 

QV; enquadradas num grupo que chamamos de questões ambientais, pôde-se constatar, 

com a análise do documento, que os problemas ambientais são contemplados em 

algumas ementas das disciplinas oferecidas, entre elas: Poluentes Orgânicos, Química 

Analítica Aplicada, Monitoramento Ambiental, Análise de Petróleo no meio ambiente.  

Nelas pode-se inferir sobre a intenção de que os alunos reconheçam quais são os 

problemas ambientais e adquiram certas habilidades do tipo: o preparo e a 

caracterização de amostras sejam por métodos clássicos ou com auxílio de métodos 

físicos de análise, Normas e Legislação Ambiental; e, esta constatação corrobora com as 

inferências de Machado (2004) ao afirmar que os cursos de formação têm preocupação 

para com a Química no Ambiente, ou seja, estão voltados para a preparação de um 
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corpo técnico qualificado e capaz de atender às demandas relativas às questões sobre 

Gestão e Saneamento Ambiental.  

Quanto à Educação Ambiental, observa-se a oferta de uma disciplina intitulada 

Educação e Ética Ambiental, a qual, conforme já apresentado na metodologia, não 

constava na relação de disciplinas que foram ofertadas nos últimos dois anos pelo 

Departamento de Química (2012 – 2013), fato que se deve ao distanciamento que ocorre 

entre os departamentos da Universidade, pois trata-se de uma disciplina oferecida 

regularmente pelo Departamento de Educação, e assim, como o sistema de gestão de 

informações para o oferecimento de disciplinas na matrícula não é universal, os alunos 

acabam por ter dificuldade de acesso a essas informações. Assim, esta questão é tida 

como mais um obstáculo em função da organização institucional departamentalizada, 

burocratizada e fragmentada em áreas e subáreas do conhecimento. 

A forma organizacional em departamentos de áreas, bem como a oferta de 

disciplinas segundo este mesmo modelo, é visto como um fator impeditivo para o 

estabelecimento de um diálogo entre as áreas do conhecimento, não limitada a simples 

falta de comunicação, mas indo, além disso, como por exemplo, no entrave do 

desenvolvimento de várias atividades entre professores de departamentos e áreas do 

conhecimento diferentes, ideias essas que podem ser referendadas pelos apontamentos 

propostos por Pavesi e Freitas (2013, p. 2681): 

A recomendação quanto ao caráter necessariamente transversal que a 
EA deveria assumir esbarra em uma estrutura curricular rígida e 
organizada por disciplinas (associadas a domínios especializados) que 
não favorece a articulação dos conhecimentos e sua fertilização 
recíproca, nem o diálogo com a realidade social, limitando-se, a 
responder às demandas de um mercado de trabalho sempre mais 

competitivo e especializado.  

 

 

Ainda no que se refere às componentes curriculares, merece destaque a prática 

da oferta universal, ou seja, algumas disciplinas da Química Pura são oferecidas, 

concomitantemente, para habilitações diferentes, a exemplo da Licenciatura e do 

Bacharelado, e ainda, em alguns casos, para os cursos de engenharia, como: Civil, 

Elétrica, de Materiais, e etc. Isso nos releva alguns elementos da concepção curricular 

baseada no regime de Currículos Mínimos (ZUIN; FARIAS; FREITAS, 2009) nos 

quais alguns entraves são observados quanto à adoção de modelo dessa natureza como: 
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“aprisionamento das práticas curriculares ao currículo nacional e restrição ao propor 

inovações de quaisquer ordens em seus projetos pedagógicos ou organizar os seus 

cursos segundo critérios específicos” (ZUIN; FARIAS; FREITAS, 2009, p. 558).   

Esse tipo de prática é vista com ressalvas, pois, argumenta-se a necessidade de 

pensar que cada habilitação possui seus objetivos e especificações que são inerentes 

para a sua formação. Observa-se o fato de que as ementas não são pensadas visando 

contemplar as competências e habilidades de cada curso, ao contrário, elas são 

estruturadas de modo a abarcar uma parcela dos conhecimentos científicos até então 

acumulados, podendo ocasionar alguns prejuízos nos processos de formação, 

principalmente dos futuros professores. Essa prática vai de encontro com as propostas 

de Junyent, Geli e Arbat (2003) relacionadas à AC, pois, habilitações diferentes devem 

possuir planos de estudos diferentes. 

 Ainda na perspectiva da inserção das questões ambientais, não foi encontrada 

nenhuma indicação de que DS e QV são disciplinas contempladas no Projeto Político 

Pedagógico do curso, contrapondo os relatos aqui expostos acerca da relevância para os 

discentes serem inseridos num ambiente que lhes possibilite essas discussões. A falta 

explícita dessas abordagens sugere, em certa medida, que os professores não conseguem 

vislumbrar a importância, ou se esta lhes é atribuída estariam relegadas para segundo ou 

terceiro plano. Este fato é visto com preocupação, pois, de acordo com Freitas et al. 

(2003), tal lacuna tem em uma das suas possíveis causas, a falta de preparo dos 

professores para abordar a questão ambiental, dando estes, pouca atenção as tais 

abordagens .   

Num segundo momento, apresentaremos aspectos relevantes que trazem indícios 

das características de uma possível Ambientalização Curricular (Quadro 6). Cabe 

lembrar que só foram investigadas as disciplinas obrigatórias, devido ao fato dos alunos 

terem a opção de escolher somente duas disciplinas optativas, conforme acima 

discutido, o que acaba privando os discentes de cursar matérias que trazem em suas 

ementas indícios de uma possível ambientalização como, por exemplo, Química dos 

Produtos Naturais, Poluentes Orgânicos, História e Epistemologia da Química, 

Educação e Ética Ambiental, entre outras. Para essa discussão, nos referendamos nos 
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trabalhos propostos por Junyent, Geli e Arbat (2003), Oliveira Júnior et al. (2003) e 

Zuin, Farias e Freitas (2009), conforme tabulado no Quadro 6 abaixo.  

Quadro 6 - Disciplinas que apresentam características de Ambientalização Curricular. 

Disciplina  Características da 

Ambientalização 

Critérios Atendidos  

Química dos Compostos 

Orgânicos I e II 

 

 

 

- Contextualização 

 

 

- Presença significativa de 

outros campos do 

conhecimento (incorporar a 

dimensão ambiental, social, 

econômica etc.). 

- Grau de incorporação de 

problemas globais.  

Química das Biomoléculas  

Temas Estruturadores para 

o Ensino de Química I, II e 

III 

 

– Considerar o sujeito na 

construção do 

conhecimento; 

– Considerar os aspectos 

cognitivos e afetivos das 

pessoas;  

– Coerência e reconstrução 

entre teoria e prática;  

– Adequação metodológica; 

– Gerar espaços de reflexão 

e participação democrática. 

 

- Disciplinas que trabalham 

com discussões, exposições 

participativas, 

planejamento participativo 

de atividades e atividades 

em grupos.  

- Participação dos alunos 

em projetos.  

- Proposição de projetos de 

ação e intervenção na 

realidade.  

- Existência de trabalhos 

práticos coerentes com as 

propostas teóricas.  

- Identificação de atitudes 

individuais e coletivas 

relacionadas com os 

trabalhos desenvolvidos.   

- Presença de estudos de 

campo.  

- Trabalhos, leituras de 

textos, exames de materiais 

didáticos. 

- Construção de registros e 

documentos (história do 

processo e reflexão). 

- Metodologias de reflexão 

e investigação.  

 

Pesquisa em Ensino de 

Química I e II 

Quadro 6: Disciplinas obrigatórias que apresentam indícios de características de Ambientalização 

Curricular. As numerações correspondem a: 1 – Complexidade; 2 – Ordem disciplinar: flexibilidade e 

permeabilidade; 3 – Contextualização; 4 – Considerar o sujeito na construção do conhecimento; 5 – 

Considerar os aspectos cognitivos e afetivos das pessoas; 6 – Coerência e reconstrução entre teoria e 

prática; 7 – Orientação de cenários alternativos; 8 – Adequação metodológica; 9 – Gerar espaços de 

reflexão e participação democrática; 10 – Compromisso para a transformação das relações sociedade-

natureza (Fonte: Elaborada pelo Autor). 
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Os dados levantados nesta análise apontam que aproximadamente 75% (setenta 

e cinco por cento) das disciplinas oferecidas são consideradas de caráter obrigatório, 

quando somados aos estágios curriculares 15% (quinze por cento), e as atividades 

complementares 7% (sete por cento), restam somente 3% (três por cento) da carga 

horária total disponível para as atividades das disciplinas optativas. Representando duas 

disciplinas num universo de 67 (sessenta e sete) optativas descritas na grade curricular, 

e essa falta de flexibilidade é considerada um problema para alguns pesquisadores como 

Freitas et al. (2003), sem contar que as ementas de todas as disciplinas não explicitam 

em seus textos a possibilidade da realização das atividades em cooperação com 

profissionais de outras áreas do conhecimento. 

A falta de flexibilidade quanto à oferta e o somatório dos créditos retira do aluno 

a possibilidade de cursar outras disciplinas, inclusive aquelas que não componham a 

estrutura curricular do curso. Mesmo que se assegure a oportunidade de cursar 

disciplinas optativas ou eletivas, o número é ínfimo, isso retira do aluno a possiblidade 

de poder vivenciar novas experiências, trocar e sociabilizar ideias, além de vivenciar 

práticas diferentes com alunos de outros cursos. Somado a isto está o fato de se creditar 

uma supervalorização dos conteúdos químicos.  

Das cento e cinco disciplinas descriminadas nas componentes curriculares do 

curso, apenas oito possuem algumas características de Ambientalização Curricular, 

sendo a sua maioria pertencente ao grupo das disciplinas da subárea Educação/Ensino 

de Química. Essas informações nos levam a inferir sobre a formação dos professores 

que formam professores. Ou seja, em sua maioria, apresentam-se no mais elevado grau 

acadêmico, com titulação de doutores, sendo estes especialistas, ou superespecialistas 

de uma subárea da química que, possivelmente, não veem o ensino como atividade 

principal a desenvolver dentro da universidade, pois, coadunando com os discursos de 

Schnetzler (2010), eles, durante seus vários anos de especialização, tornam-se experts 

nas mais especializadas investigações químicas e não tem/tiveram a oportunidade de 

pensar/refletir/discutir sobre a docência.  

 Isso reflete diretamente nas propostas por eles apresentadas nas componentes 

curriculares, na qual, sem a necessidade de um estudo aprofundado, é visível a 

preocupação com a transmissão de conteúdos, como exemplo:  
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Físico-Química II: A disciplina deve ser desenvolvida priorizando os 

formalismos matemáticos: Transformações físicas e substâncias puras; Misturas 

simples; Diagramas de fase; Termodinâmica de superfície; Equilíbrio Químico 

e Equilíbrio Eletroquímico (UFS, 2009, p. 14).   

 

 

Segundo Pavesi e Freitas (2013), uma das possíveis causas para tal fato reside 

num sistema de avaliação institucional fundamentado na pesquisa científica dos 

docentes, e alheio aos efeitos de suas práticas de ensino. Contudo, encontramos na área 

de Educação/Ensino de Química, um contraponto que, procura dentro de um cenário 

completamente desfavorável, diante da organização do curso, devido à supremacia 

numérica das disciplinas da chamada Química Pura, desenvolver atividades que 

contemplem características de Ambientalização Curricular.  

Temas Estruturadores para o Ensino de Química I: Pressupostos e fundamentos 

de conceitos estruturantes no ensino de Química. Avaliação do livro didático. 

Planejamento e elaboração de unidades didáticas considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica, com ênfase nos conteúdos de 

Química para a Educação Básica. Planejamento, elaboração, execução de 

oficinas temáticas. A disciplina deve ser desenvolvida associando e 

correlacionando teoria e prática (UFS, 2009, p. 14). 

 

Sabe-se que os professores ministrantes das disciplinas Educação/Ensino de 

Química têm uma formação mais humanista, dentro de um paradigma que permite 

pensar a formação de docentes para além de uma perspectiva tecnicista, e isso se revela 

à medida que essas concepções se materializam nas análises dos documentos oficiais.  

A investigação conseguiu identificar uma dissonância nas entrelinhas do 

documento analisado, que traz em seus objetivos, competências e habilidades, 

concepções de ordem metodológicas e epistemológicas que buscam fornecer as 

condições necessárias para a formação de professores crítico-reflexivos e pesquisadores, 

visando superar o paradigma alicerçado na racionalidade instrumental. Porém, o mesmo 

texto releva, diante da leitura das componentes curriculares, ênfase na preocupação 

conteudista e tecnicista, e isso foi apresentado ao se observar apenas oito disciplinas, 

que corresponde a 21% das disciplinas obrigatórias, são as que apresentam algumas 

características de ambientalização curricular.  
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Diante de um currículo pouco flexível e que quase não favorece o diálogo entre 

as disciplinas e as outras áreas dos saberes, minimamente contribui com a formação de 

professores em condições que garantam a superação do paradigma hegemônico, 

sabendo que este é insuficiente para dar conta de conduzir a humanidade para o 

enfrentamento do processo de crise.          

  Leff (2010a) alerta para a necessidade de não se limitar à preocupação única de 

criar um instrumento normativo que procure “ambientalizar o currículo”. Para ele, o 

processo origina da necessidade de transformar os paradigmas científicos tradicionais e 

a produção de novos conhecimentos, o diálogo, a hibridação e a integração dos saberes, 

bem como a colaboração entre os diversos especialistas na busca de uma organização 

interdisciplinar do conhecimento para o desenvolvimento sustentável. Discurso esse 

corroborado por Marcomin e Silva (2009, p. 114, destaques dos autores):  

O processo que faz progredir a instituição no itinerário para tornar-se 

uma universidade ambientalmente sustentável deverá ter como 
esteio esses três pilares tradicionais da universidade – ensino, pesquisa 
e extensão. A estes se adiciona a gestão, entendida esta numa ótica 
contemporânea, sistêmica, como elemento agilizador e facilitador (e 
não mais inibidor e complicador como na administração pública 
clássica), além de integrador e agregador da missão, dos valores e da 
visão de futuro da universidade. É desse conjunto de vertentes 

institucionais, com o concurso de todos os atores possíveis dentro 
dela, e destes com interlocutores da sociedade civil, que será posto em 
prática um conjunto de ações geradoras de resultados concretos para 

a sustentabilidade.  

 

Por fim, cabe destacar que o currículo proposto no curso de licenciatura em 

Química da UFS não atende a diversas preconizações de documentos oficiais, como: 

PCN, PNEA
16

, quando em alguns artigos, expressam a prioridade da incorporação da 

dimensão ambiental nos cursos de formação de professores, nos currículos de todos os 

níveis de ensino e em todas as disciplinas, conforme transcrição abaixo: 

A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 
específica no currículo de ensino (Art. 10, § 1º, Brasil, 1999). 

 

                                                           
16

 É de conhecimento público a homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental (DCNEA), promulgada em Junho de 2012, mas a opção pela Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA, 1999) como referência deve-se ao fato de que, quando o Projeto Pedagógico do Curso 

de Licenciatura em tela foi aprovado, em 2009, deveria procurar atender as diversas preconizações dos 

documentos oficiais vigentes que na época era o PNEA.  
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 As questões ambientais partem da premissa básica em torno da sua 

complexidade. Como aponta Leff (2006), essas devem ser analisadas como uma 

categoria sociológica e não biofísica, como comumente ocorre. Segundo esse 

entendimento, nenhuma área do saber tem competência suficiente para poder abordá-la 

isoladamente. E é com base neste argumento que os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997), propõem que o Meio Ambiente seja tratado como um tema transversal 

e não como uma disciplina.  

 

 A proposta da transversalidade traz a necessidade da escola refletir e atuar 

conscientemente na educação e formação de valores e atitudes. Os temas transversais 

refletem as preocupações com as questões sociais e a sua elaboração contempla a 

complexidade e a dinâmica social, assim, os temas transversais e sua preocupação com 

as questões sociais e a formação para a cidadania, dão sentido a procedimentos e 

conceitos próprios das áreas convencionais, superando o aprender apenas pela 

necessidade da escola (BRASIL, 1997).  

 

Devido a sua importância, esses temas não devem se restringir somente à 

Educação Básica, devendo comtemplar os diversos níveis de ensino, como descrito 

abaixo: 

 
Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em 
todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas (Art. 10, 
§ 3º, Brasil, 1999). 

 

A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 
professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas (Art. 11, 
Brasil, 1999). 

 

 

 Após a análise dos referidos documentos ilustrados nessa seção, aponta-se que 

somente a disciplina de Educação e Ética Ambiental é oferecida, e apenas na condição 

de optativa. A literatura coloca que Deixar de abordar aspectos importantes e urgentes 

quanto os que tratam da dimensão ambiental pode acarretar uma formação deficiente em 

relação à dimensão tão importante no momento atual. E essa constatação foi observada, 
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pois, independente da afinidade dos seus propositores com o assunto, é nítido estarmos 

vivenciando a desobediência de questões legais.  

Porém, quando o projeto politico pedagógico do curso assinala para a iniciativa 

de atender às diversas orientações que são estabelecidas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação de professores, têm-se alguns avanços, principalmente no 

que tange à preocupação em humanizar o curso de formação de professores e diminuir a 

aridez tecnicista tão fortemente enraizada nesse tipo de curso. No entanto, segundo as 

informações levantadas pela análise, a conclusão é que representam ações ainda 

insuficientes.     
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SEÇÃO 6 

 

6.0  AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE PROBLEMAS 

AMBIENTAIS, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

6.1   Problemas Ambientais: Concepções e Abordagens em suas Atividades 

 

 Os problemas associados com a degradação do ambiente natural foram as 

primeiras externalidades a serem denunciadas já por volta da década de 1960, porém, 

com o passar dos anos, o que se pôde observar é que gradativamente os mesmos 

tomaram proporções até antes não vistas, como por exemplo, na década de 1980, as 

cidades mais poluídas do mundo compunham um ranking, porém, com o agravamento e 

ampliação dos problemas relativos à poluição, vê-se hoje que as suas consequências já 

são observadas em várias partes do mundo.  

 Assim, buscar entender quais são as concepções dos sujeitos entrevistados sobre 

essas questões, conhecer se as mesmas são discutidas em sala de aula e em qual 

profundidade elas ocorrem, são os passos iniciais no entendimento de como a dimensão 

ambiental tem sido incorporada na formação de professores de Química. Para tal tarefa, 

levou-se em consideração 3 (três) critérios da rede ACES utilizados na ambientalização 

dos currículos enquanto subcategorias, sendo elas: Complexidade, Ordem Disciplinar, 

Contextualização. Estas foram escolhidas por acreditar que se os problemas ambientais 

forem tratados com profundidade e procurarem atender a esses critérios, permitirão aos 

futuros docentes um entendimento da origem, das causas e das consequências da 

ocorrência dos mesmos.  

De maneira inicial buscamos obter dados sobre como os problemas ambientais 

fazem parte das atividades de sala de aula. Com relação à contextualização, obtivemos a 

seguinte discussão:  

[P2] A gente se preocupa sim, se preocupa com o descarte dos metais pesados nas 

aulas experimentais, já que trabalho com eles. Em relação às aulas teóricas a minha 
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preocupação é mais de exemplificar e mostrar as consequências desses problemas. De 

que alguns compostos químicos, nem todos né, podem causar danos no ambiente.  

 

A fala transcrita apresenta de um modo geral, as ideias e as práticas desse sujeito 

quanto à forma de abordar os problemas ambientais. Ela nos revela alguns destaques: a 

presença marcante com uma preocupação técnico-instrumental, ou seja, essas questões 

estão diretamente associadas apenas com as atividades desenvolvidas nas suas 

disciplinas, o que poderíamos inferir como um contexto micro, reservado aos espaços 

físicos da universidade. Não é observável alguma descrição que ressalte a importância 

de tratar os problemas ambientais numa esfera global.  

Não há a elaboração de um cenário no qual se estabeleçam relações de causa e 

efeito num sentido local – global – local. A ideia principal está relacionada com o 

desenvolvimento das atividades em sala de aula. Outro aspecto observado foi à presença 

marcante da dicotomia entre teoria e prática, sendo este um obstáculo que precisa ser 

superado no ensino de química, por propiciar vários entraves e visões distorcidas da 

Ciência e da atividade científica, conforme aponta Porto (2010).  

 A fala de [P1] também nos permite realizar algumas análises, tendo como base o 

excerto abaixo:  

[P1] Contaminação por poluentes orgânicos e inorgânicos com ênfase em água. [...] 

Faço uma introdução contextualizada para dar importância das análises químicas.  

 

A maneira como os problemas ambientais vêm sendo abordados em sala de aula 

carece de discussão. Conforme descreve o entrevistado [P1], ao afirmar que suas 

práticas docentes se baseiam apenas em citar exemplos durante as aulas, para uma 

possível contextualização. No nosso entender, este tipo de ação representa 

exemplificações de situações de seu cotidiano que, em certa medida, da forma como 

desenvolvidas baseadas na verbalização, para uma possível exemplificação dos 

conteúdos e sua inserção inicial objetivando aproximá-las do cotidiano dos alunos são 

frágeis e pouco duradouras, não repercutindo de forma concreta em uma evolução do 

aluno, no sentido de vislumbrar transformações significativas em suas ações/atitudes.  
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Ainda sobre a contextualização, somente a fala do sujeito [P3] aponta para a 

realização de atividades que envolvem avaliação e riscos de impactos ambientais, mas 

dentro de um contexto micro, conforme transcrição abaixo:  

[P3] Fazem diretamente, nas duas disciplinas que leciono química [...] e química [...], 

com conotação mais para a geração de resíduos, tratamento de efluentes, na parte de 

enquadramento de água para legislação ambiental, a gente trata a parte analítica de 

amostras pra monitorar junto ao CONAMA, os efluentes, segundo as portarias do 

Ministério da Saúde. 

 

Avaliações de riscos e de impactos ambientais são premissas que contemplam a 

supracitada contextualização, porém, como temos visto os efeitos da poluição, não 

respeitam as questões físicas territoriais, e assim, suas consequências têm sido 

observadas nos lugares mais remotos do mundo, o que torna importante as discussões 

nos âmbitos local – global – local. Doravante uma limitação no grau de incorporação 

deste critério pode ser observada, pois não há referência em momento algum de 

discussões em nível regional e nem sequer global, como também se pode constatar 

exclusivamente o interesse em tratar das questões associadas com as consequências e 

possíveis remediações dos problemas, sem que haja uma leitura integral do processo, 

para além de uma relação causa-efeito que busque incorporar as questões econômicas, 

sociais, políticas, culturais, etc.  

Em relação à ordem disciplinar, as premissas básicas desta característica, 

seguindo as referências ACES, são a flexibilização e a permeabilidade na realização das 

atividades que conduzam à participação de profissionais de outras áreas. Segundo as 

informações coletadas, não se verificou indícios da participação de outros profissionais, 

nem da química e tão pouco de outras áreas do conhecimento. Conforme já discutido 

em parágrafo anterior e na Seção 5, a pouca flexibilidade observada no documento que 

trata das componentes curriculares, acaba por se materializar com a fala dos docentes 

entrevistados, ou seja, há uma marcante tradição disciplinar.  

Ao investigar os problemas ambientais partindo da ótica da complexidade, esta 

característica requer a integração das várias dimensões: política, social, tecnológica, 

econômica, cultural; para o entendimento dos problemas ambientais. É pensar que 

interesses econômicos estão cercados de intencionalidades que acabam por influenciar 
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em decisões políticas, e tem suas várias repercussões. Em relação ao material 

investigado, não existem indícios do estabelecimento desta integração. Também não há 

um entendimento de que o todo está na parte assim como a parte está no todo (MORIN, 

2011). Os dados apontam para concepções de que parte é a parte, num pensamento 

isolado, compartimentalizado. Do ponto de vista químico, limita-se a uma preocupação 

em caracterizar a amostra, a espécie, seja ela orgânica ou mesmo inorgânica, o que 

segundo Machado (2004; 2007) se caracteriza como um reducionismo molecular.  

Esse tipo de concepção vai de encontro ao pensamento complexo que nos coloca  

Morin (2011, p. 13) entendendo a complexidade como, “um tecido de constituintes 

heterogêneas inseparavelmente associadas”. Daí, conclui-se que não se pode pensar em 

determinada espécie química de modo isolado, pontual, devendo-se ter a clareza de que 

ela interage com o meio natural, e, ainda assim, faz-se necessário pensar/discutir e 

entender qual o caminho percorrido por esta espécie até chegar a um determinado local 

e suas várias implicações.  

 Por fim, as análises das falas nos levam a inferir que os docentes têm se 

preocupado com os problemas ambientais, contudo, inserem estas discussões em sala de 

aula com pouca profundidade, num contexto micro, com as atenções voltadas 

principalmente para com os descartes de efluentes gerados em suas atividades, atitude 

muito importante, mas ainda sim limitada. Quanto à contextualização, esta é de certa 

forma contemplada, porém a complexidade e a ordem disciplinar não se fazem 

presentes ou são abordadas de modo superficial. Se caso há um aprofundamento dessas 

discussões, as informações obtidas não nos revelam maiores detalhes. Pois, quando se 

trata da formação dos futuros professores de Química, esta deve contar com várias 

iniciativas que enfatizem a questão ambiental, para que os mesmos estejam preparados e 

lidem com propriedade com questões que são tão inquietantes, quanto urgentes.  

6.2.    O que os professores entendem por Desenvolvimento Sustentável 

 

 Iniciamos a discussão com um questionamento que entendemos ser relevante 

dentro do contexto: Por que investigar sobre Desenvolvimento Sustentável (DS) com 

professores de Química? A razão é que desde quando essa expressão foi cunhada no ano 

de 1987 a partir dos informes do Relatório Brundtland, estava sendo alvo de várias 
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críticas por conta da ambiguidade que cerca o termo e de possíveis interesses 

particulares envolvidos na discussão. Porém, mesmo diante das críticas, as ideias sobre 

DS têm servido de base e sido incorporadas, com o passar do tempo, na produção de 

documentos e políticas públicas que envolvem várias dimensões, e claro, refletindo no 

campo da Educação, como exemplo, o Capítulo 36 da Agenda 21, que foi aprovada na 

Cúpula da Terra durante a Rio-92, sob a designação “Educação para o Ambiente e o 

Desenvolvimento” (FREITAS, 2006).  

 O conceito de DS mais aceito até hoje foi proposto pelo relatório Brundtland, o 

qual discorria acerca do “Sustainable development seeks to meet the needs and 

aspirations of the present without compromising the ability to meet those of the 

future”
17

. (WCED, 1987, p. 39). Este, por sua vez, ganha força e acaba se tornando 

central nas discussões que ocorreram durante a RIO-92, onde é oficializado e difundido 

(LEFF, 2006). E sendo essa, ainda hoje, a ideia que prevalece sobre o seu significado, 

mesmo passados mais de vinte anos (SÁ, 2008).  

 

Neste sentido, Leff (2006) alerta para possíveis armadilhas que visam promover 

o desaparecimento das contradições existentes entre ambiente e crescimento, sendo esse 

o ponto onde gravitam as discussões. O relatório em tela aponta que os mecanismos de 

mercado são postulados como a maneira mais correta de assimilar as condições 

ecológicas e culturais para garantir o progresso econômico. Numa perspectiva 

neoliberal, busca esconder as causas econômicas dos problemas ecológicos. E assim, 

conduzimos as discussões na iniciativa de observar se os discursos se aproximam ou se 

afastam do conceito acima posto apesar de bastante criticado.   

 Nessa perspectiva, Sá (2008), atribui três enfoques para o DS, sendo eles:  

- O DS fraco: Parte da perspectiva conciliatória entre o crescimento e as preocupações 

ambientais mediante forte influência dos interesses dominantes. Não admitindo 

quaisquer incompatibilidades entre o crescimento econômico e a conservação do capital 

natural. Surge assim, uma supervalorização do ser humano frente à natureza. Para Sá 

(2008, p. 47), esse enfoque é conduzido pela crença “na capacidade ilimitada de 

                                                           
17

 O desenvolvimento sustentável, como processo que permite satisfazer as necessidades da população 

atual sem comprometer as capacidades de atender às gerações futuras (WCED, 1987, tradução nossa).   
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substituição de um capital por outro, suportada pelo desenvolvimento do conhecimento 

tecnológico e científico”.  

- O DS forte: Propõe a viabilidade entre dois sistemas: o socioeconômico e o natural. 

Valoriza a complementaridade entre os dois tipos de capitais e a sua interferência na 

evolução da sociedade. O ambiente é uma pré-condição para o desenvolvimento 

econômico, implicando numa nova postura de desenvolvimento mais preocupado com a 

dimensão ambiental. Traz algumas implicações e várias preocupações, porém, o 

crescimento econômico continua sendo o objetivo principal. Num diálogo com LEFF 

(2010a), seria uma preocupação para com o meio natural que no fundo representa a face 

inequívoca da garantia dos interesses da perdurabilidade do sistema econômico em 

voga.  

- O DS integral: como uma perspectiva que procura conciliar diferentes dimensões da 

sustentabilidade. Os modos de vida dos seres humanos assentam-se em valores, 

objetivos e atividades que procuram de modo integrado conciliar as dimensões 

ambiental, social, econômica, cultural, e outras (SÁ, 2008). Neste enfoque, a natureza 

tem um valor intrínseco, não se permitindo a substituição de capitais e respeitando 

limites rígidos na possibilidade de uso de recursos.  

Com base nesse referencial realizaremos as discussões, e, os excertos a seguir 

trazem os entendimentos dos entrevistados sobre desenvolvimento sustentável. 

[P1] interação do homem com o meio ambiente de maneira que traga uma boa 

qualidade de vida para o homem com menor impacto ambiental. Apresentar os recursos 

de maneira que permitam uma boa qualidade de vida considerando o menor impacto 

possível.  

 

Os discursos apresentam uma concepção comum e bastante difundida sobre o 

DS, para corroborar com tal assertiva podemos destacar alguns descritores: equilíbrio, 

harmonia, qualidade de vida e recursos; Araújo e Pedrosa (2014) apontam que estes 

termos expressam noções superficiais, imprecisas, frágeis, e apresentam características 

de algumas concepções, como: a conservacionista, a preservacionista e a protecionista. 

O que para nós são indícios de ideias que não conseguem revelar/desvelar as retóricas 

que escondem interesses inescrupulosos que existem por traz, e buscam a todo custo dar 

condições que visam manter o sistema econômico e hegemônico em voga.  



114 

 

O que se pode verificar é que nas concepções ora apresentadas somente a 

dimensão ambiental foi contemplada, e num sentido restrito de cuidar/preservar o meio 

natural, dentro do enfoque do DS fraco, que tem suas limitações, uma vez que não 

permite uma análise de forma mais ampla e articulada, que leve em consideração 

aspectos: culturais, econômicos e sociais, conforme abaixo:  

[P4] É o desenvolvimento do processo desde que não agrida o meio ambiente e o meio 

em que se vive.  

 

Segundo Marques et al. (2013), este tipo de fala releva uma marcante visão 

utilitarista ou antropocêntrica, que representa a relação homem-natureza numa 

perspectiva de Sujeito Natural. Para Tozoni-Reis (2008), este tipo de entendimento 

sobre o DS é apresentado em uma linha mais subjetiva formada de responsabilidades 

individuais. Nesse sentido, cada um, de modo isolado, deve dar a sua parcela de 

contribuição, concepção esta que também pode ser vista no depoimento de [P5].  

[P5] É todo aquele desenvolvimento que existe numa relação de equilíbrio, onde ele se 

encontra, ou seja, é um desenvolvimento que estando em equilíbrio com o meio onde 

existe, ele consegue se perpetuar, ou seja, ele está em equilíbrio com o meio [...] aquilo 

que está em equilíbrio com o meio ele devolve de alguma forma, para que ocorra uma 

simbiose, você não vai ter desenvolvimento sustentável onde só tira. Por exemplo, a 

extração de um minério ela nunca será sustentável, por que você só tira e o minério, um 

dia vai acabar, certo? Se isso não for devolvido de alguma forma, seja para o meio 

ambiente ou pra outra indústria, ou pra outro uso, esse desenvolvimento não vai ser 

sustentável. Ele só é sustentável a partir do momento que convive em harmonia com o 

meio em que está inserido. 

 

 Essa ideia de natureza servil construiu a relação entre o homem e o ambiente 

dentro de uma “racionalidade lógica” (TOZONI-REIS, 2008, p. 27), que tem sua origem 

no paradigma mecanicista moderno, onde os humanos passaram a adotar uma postura 

de dominadores da natureza, por conta de seu conhecimento científico, findando na 

consolidação do modelo da racionalidade técnica-instrumental como paradigma 

dominante, que não só explora de modo destrutivo os recursos naturais, como também 

explora e domina o próprio homem. Corrobora-se assim, com Sá (2008), quanto à 

afirmação de que este enfoque sobre DS situa-se num paradigma mecanicista e 

reducionista, pelo qual a natureza é controlada, substituída e preservada para suportar o 

crescimento econômico, ou seja, uma forma de substituição de capitais.  
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 A fala do professor [P5], como também de [P3] a seguir, trazem elementos ainda 

mais próximas das que foram propostas no Relatório Brundtland, ao afirmar que: 

[P3] A gente poder usufruir do que hoje a natureza e o planeta nos proporcionam, de 

forma que a gente faça a utilização e deixe condições para que os próximos tenham as 

mesmas condições da gente. [...] Poder explorar o que tem hoje de forma que você 

pense em uma maneira para deixar para que as próximas gerações possam fazer uso 

desse planeta e desses recursos. 

 

 Essa afirmação emerge quando o mesmo adverte sobre a necessidade de uso 

consciente para as futuras gerações. Pois, ela surge a partir da publicação de Nosso 

Futuro em Comum, que preconizava: o desenvolvimento sustentável, como processo 

que permite satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer as 

capacidades de atender às gerações futuras (WCED, 1987, tradução nossa). Com esta 

análise, as nossas preocupações situam-se em torno daquilo que Leff (2006) nos alerta, 

pois, o discurso de desenvolvimento sustentável foi estratégica e intencionalmente 

difundido e vulgarizado, sendo incorporado a uma linguagem comum. 

 Para Araújo (2004, p. 85), as concepções de DS tem se alicerçado basicamente 

em algumas ideias, sendo elas:  

a) A espécie humana como parte integrante da natureza e sua existência depende, 

em grande medida, de sua capacidade de manter o equilíbrio do mundo natural;  

b) A atividade econômica deve incluir, nos gastos de produção, os custos que 

forem necessários para a conservação e regeneração do mundo natural, porque 

nosso bem-estar e o desenvolvimento atual, não podem existir à custa dos nossos 

descendentes.  

Conforme esse contexto, Leff (2006) alerta para os riscos por traz desse discurso 

e, no nosso entender, o que é questionável é a incorporação acrítica deste mecanismo 

ideológico, conforme observado. Nossas inquietações residem no fato de que, quando 

incorporados dessa forma, não possibilitam desmascarar a permissividade e os 

interesses que estão escondidos, segundo apresenta LEFF (2006, p. 143):  

O discurso do crescimento sustentado ergue uma cortina de fumaça 
que mascara as causas da crise ecológica. Ante o aquecimento global 
do planeta, é ignorada a degradação entrópica produzida pela 
atividade econômica – cuja forma mais degradada é o calor – e nega-
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se a origem antropogênica do fenômeno que ao qualificar seus efeitos 
como desastres “naturais”. Dessa maneira, o discurso do 
desenvolvimento sustentado não significa apenas mais uma volta na 
porca da racionalidade econômica, mas um salto mortal, um voo e um 

aperto na razão: seu móvel não é internalizar as condições ecológicas 
da produção, e sim postular o crescimento econômico como um 
processo “sustentável” sustentado nos mecanismos do livre mercado 
na tecnologia, que seriam meios eficazes para garantir o equilíbrio 
ecológico e a justiça ambiental.  

 

 Ainda abordando sobre Desenvolvimento Sustentável, os docentes discorreram 

sobre como estes temas são discutidos em suas atividades de sala de aula. Todos foram 

categóricos ao afirmar que sim, que abordam sobre o tema, e assim em diante passaram 

a tratar sobre o que e como fazem as suas abordagens:  

[P1] Em alguns momentos, boa parte do tempo à aula está presa ao conteúdo da 

ementa. Tem-se uma ementa bastante técnica. E, assim, são discutidos quando surgem 

na aula.  

[P4] Mais na disciplina de Química [...], como na Química [...], são os conceitos 

mesmo químicos, os conceitos químicos, lá a gente trata muito do conceito de 

equilíbrios químicos, são só os exemplos mesmos, onde vai aplicar aquilo.  

 

 As falas dos professores revelam um privilégio atribuído aos conteúdos 

científicos, identificados nas transcrições de [P1] e [P4]; levando-nos a inferir que as 

ações desenvolvidas estão voltadas ao tratamento dos conteúdos científicos presentes 

nas ementas, que em certa medida, reduz os temas abordados. Salvo em situações nas 

quais esses assuntos que não fazem parte da ementa, mas emergem em sala de aula e 

são debatidos, conforme marcadamente descrito pelo [P2] em sua fala.  

[P2] Eu acho que sim [...] indiretamente, não com essa palavra explicita diretamente, 

mas eu acho que a todo o momento a gente trabalha. Na medida que vão surgindo em 

sala as discussões.  

 

Entendemos que discutir ou debater temas, oportuniza aos alunos socializarem 

as suas vivências e seus conhecimentos sendo de suma importância para o processo de 

ensino-aprendizagem. São importantes e ricas as ações que do ponto de vista 

pedagógico abordam temas nas suas aulas. Porém, os dados apontam que estas 

atividades se resumem a meras exemplificações de situações do cotidiano, que por 
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várias vezes, não ocorrem por conta da intenção do professor em levar tais discussões 

para a turma, e acabam carecendo de maior aprofundamento e detalhamento quando 

discutidas. Nas transcrições a seguir, os sujeitos são categóricos nas suas afirmações, e 

apresentam exemplificações que ilustram um tema comum em suas discussões: 

[P6] São discutidas, por exemplo, quando a gente chega para trabalhar essa questão 

ambiental relacionado ao lixo, ou a água, a gente faz uma discussão de como 

reaproveitar, como dar uma nova utilidade a esse material, como é que eu posso, por 

exemplo, pegar um lixo orgânico que é descartado na minha casa, na casa de meus 

familiares, e reaproveitar, isso por exemplo, para produzir um minhocário, adubos, 

fertilizantes, enfim! 

 

A fala acima traz apontamentos relacionados com ações de reaproveitamento e 

reciclagem de materiais, práticas estas baseadas nas ideias dos 3Rs: reduzir, reutilizar e 

reciclar; que são criticados por Mora Penagos (2009), em função da superficialidade, 

pois, os mesmos não contemplam a dimensão social em sua plenitude e, em especial, 

não abordam o consumo responsável. Pensamento semelhante também pode ser 

observado no recorte abaixo:  

[P5] São! Por exemplo, tem uma prática com meus alunos, é a da reciclagem do 

alumínio. Só que nós pegamos o alumínio na lata do alumínio e transformamos o 

alumínio em produtos químicos utilizados na indústria têxtil para fixar pigmentos em 

tecido, certo. Isso é uma questão de sustentabilidade, por que você consegue fazer com 

que a matéria-prima para uma indústria seja o resíduo em outra, então o alumínio fica 

fechado em um ciclo. 

 

Com base nas transcrições dos sujeitos aqui apresentadas, constatamos que se 

faz necessário tratar e discutir essas questões com maior profundidade tendo em vista 

que precisamos pensar para além das preocupações com os 3Rs. Como exemplo, 

Philippe Layrargues (não datado), autor de referência no Brasil sobre Educação 

Ambiental, em seu texto disponibilizado na internet intitulado: O cinismo da 

reciclagem: o significado ideológico da reciclagem da lata de alumínio e suas 

implicações para a educação ambiental 18
; busca desvendar os reais interesses 

econômicos envolvidos nesta questão. Em sua análise, o autor aponta para um discurso 

                                                           
18

 LAYRARGUES, P. P. O cinismo da reciclagem: O significado ideológico da reciclagem da lata de 

alumínio e suas implicações para a educação ambiental. (Não datado). Disponível em: 

<http://www.amda.org.br/imgs/up/Artigo_06.pdf>, acessado em: 26 de agosto de 2015. 
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que visa humanizar o capital através da associação das ideias entre reciclar e cuidar da 

natureza.  

 

Nessa linha de pensamento, Araújo e Pedrosa (2014) apresentam tópicos 

considerados importantes e que devem ser abordados em conjunto com o DS, como: 

comércio justo e economia solidária; produção e compra de produtos obtidos a partir de 

procedimentos que respeitam o meio ambiente; e, consumo responsável. Segundo as 

autoras, são contribuições imprescindíveis no desenvolvimento das concepções, práticas 

e atitudes relacionadas ao DS tanto quanto à educação para a sustentabilidade. E assim, 

com base nesses argumentos apresentamos, os 8Rs foram definidos por Mora Penagos 

(2009):  

 

1 – REVALORIZAR – Transformar valores, altruísmo ao invés de egoísmo, cooperação 

em lugar a competição, assumir atitudes comunitárias e solidárias; 

2 – RECONCEITUALIZAÇÃO – Ressignificar o que seja riqueza e pobreza;  

3 – REESTRUTURAÇÃO – É necessário e urgente uma transformação radical nas 

lógicas dos sistemas produtivos, adotando estruturas econômicas e produtivas que 

levem a mudanças de valores;  

4 – REDISTRIBUIÇÃO – Entre as classes, entre o povo, dando acesso igualitário aos 

recursos naturais e às riquezas produzidas a partir de sua exploração; 

5–RELOCACIONAR – Dar preferência ao local, permitindo controlar, distribuir e 

decidir diretamente nas intervenções dos recursos naturais;  

6 – REDUZIR – Sobretudo o consumo e a produção; os resíduos gerados; as horas de 

trabalho, oportunizando aos trabalhadores momentos para realização de um ócio 

criativo não consumista; os riscos para a saúde; limitando o consumo a capacidade de 

carga da biosfera;  

7 – REUTILIZAR – Estimular ao máximo a produção de bens duráveis, seus reparos e 

sua conservação; coibir os processos produtivos baseados na obsolescência destrutiva 

quanto na criativa; e incentivar a economia solidária local;  

8 – RECICLAR – Todas as nossas atividades, facilitando ao máximo a cidadania.  
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 Pode-se observar que as impressões sobre DS reveladas na investigação com os 

sujeitos participantes deste estudo confirmam o predomínio de certas crenças que são 

questionáveis, conforme discorrem Araújo e Pedrosa (2014, p. 77) de “sermos uma 

espécie dominante e independente da natureza; os recursos naturais serem gratuitos e 

inesgotáveis; a tecnologia estar ao nosso alcance para resolver os nossos problemas; e, a 

natureza tem capacidade infinita de assimilar os nossos resíduos”. Gravitando dentro 

daquilo que Sá (2008) tem categorizado como DS fraco, que pouco contribui para as 

mudanças de comportamentos necessárias para uma nova postura em sociedade, 

diferentemente dos 8Rs propostos por Mora Penagos (2009). 

Quanto às questões que envolvem o aspecto pedagógico, mesmo com o 

silenciamento observado incialmente na análise curricular, destaca-se a intenção por 

parte dos docentes de garantir a participação dos alunos em debates e discussões sobre 

tais questões, contudo, são preocupantes as afirmações de que estas emergem 

espontaneamente em sala de aula, conduzindo à impressão de esporadicidade e da 

provável não intencionalidade. 

Talanquer (2004) nos chama a atenção acerca de tal situação. Para o autor, a 

química deve ser pensada de modo a motivar, surpreender, despertar a curiosidade, 

gerar diversos interesses e dar sentido ao dia a dia. Mas para isso, o professor antes de 

adentrar em sala deve fazer o exercício de pensar sobre o que vai abordar e, a partir de 

então, elencar os principais conceitos e exemplos para poder, enfim, nortear o rumo das 

discussões, pois a consequência da reflexão constante sobre a natureza dos temas 

repercutirá na seleção de exemplos, analogias, metáforas, atividades, experiências e 

pesquisas bibliográficas que, de um todo, favorecem as aprendizagens mais 

significativas. 

Quando do ponto de vista político-filosófico, devemos destacar em suas falas as 

aproximações com os discursos contidos no relatório Brundtland. Aspecto que nos 

chama a atenção devido à incorporação acrítica dessas informações, que carecem de 

cuidados e sagacidade para uma revisão filosófica criteriosa, tendo em voga a opacidade 

que envolve tal conceito, por mascarar interesses políticos. 

 Os dados coletados e discutidos nessa categoria de análise, não coadunam com 

as inferências propostas nas pesquisas de Steinhäuser et al. (2004, p. 281) ao afirmar 
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que “a maioria dos químicos não ouviu nada sobre este assunto na universidade, a 

exemplo dos temas como Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade, que não 

existem na pesquisa e nem tampouco nos currículos”. Sendo esta, uma possível 

realidade encontrada pela maioria dos professores de química quando dos seus 

processos de formação. Mas, mesmo diante desta afirmação, os dados levantados e 

discutidos com os sujeitos entrevistados apontam, categoricamente, para a afirmação de 

que os mesmos tratam o tema em sala de aula, mesmo com os necessários 

questionamentos, o que representa, da parte deles, o reconhecimento para com a 

importância da temática DS na formação de professores. 

6.3  Educação Ambiental sob a Ótica dos Docentes Entrevistados 

 

 

As questões ambientais que têm ao longo do tempo garantido lugar de destaque 

em documentos oficiais produzidos em reuniões de Chefes de Estado, apresentando 

reflexos como políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento econômico. E 

para nós, de maior relevância são as políticas referentes à Educação e, em especial, a 

Educação Ambiental, como por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, DCNEA, (BRASIL, 2012).  

O referido documento traz um entendimento da EA enquanto dimensão da 

Educação que busca inter-relacionar os aspectos: ambiental, político, social, 

tecnológico, cultural, cívico; como uma prática crítica, emancipatória e transformadora, 

preconizando, desde suas primeiras edições, a necessidade de se inserir a EA de modo 

transversal em todos os níveis de ensino (BRASIL, 2012). 

Para a análise e discussão da categoria EA, tendo o entendimento acima citado 

como norteador, duas subcategorias foram elencadas a fim de tratar dos dados 

levantados nesta Tese. A primeira, baseada em ideias que caracterizam uma perspectiva 

comportamentalista sobre Educação Ambiental, com implicações em práticas 

educativas ingênuas e simplistas que pouco têm contribuído para a melhoria do cenário 

de crise socioambiental. E a segunda, uma perspectiva crítica ou transformadora, 

baseada numa concepção holística e complexa do entendimento das inter-relações que 

desencadearam tal cenário.  
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 E qual o motivo para tantas denominações? Ou adjetivações? Segundo 

Layrargues (2004), a diversidade de nomenclaturas retrata o momento necessário de 

ressignificar os sentidos identitários e fundamentais dos diferentes posicionamentos 

político-pedagógicos. E isso, pode evidenciar dois movimentos simultâneos e distintos: 

1) um refinamento conceitual como produto do processo de amadurecimento teórico 

deste campo; 2) deve-se ao fenômeno da busca do estabelecimento de fronteiras 

identitárias internas e distinção de segmentos de diversas vertentes (LAYRARGUES, 

2004).  

Assim, quanto às perspectivas selecionadas para análise, iniciamos um diálogo a 

partir da comportamentalista, que se funda na crença de que mudanças individuais nos 

comportamentos das pessoas e de seus padrões de pensamento científico são necessárias 

e suficientes para a superação da crise socioambiental. Para tal efetivação é 

imprescindível à aprendizagem de conceitos científicos, mesmo sendo estes estanques, 

distantes e desconexos da vida diária, sendo esta a concepção dominante entre os 

professores. Marcada pela ausência de crítica política e da análise estrutural dos 

problemas em que vivemos, reduzindo o “ambiental” a aspectos gestionários e 

comportamentais (LOUREIRO, 2012a).  

Dependendo das ideias, dos sentimentos e das práticas dos professores, esta 

perspectiva pode conter características comuns que permitem agrupá-las segundo 

concepções predominantes. Com base no trabalho publicado por Tozoni-Reis (2001), 

destacaremos duas concepções: natural (comum aos professores de biologia e afins) e a 

racional (característica dos professores de química e afins); que sob nossa ótica, as duas 

estão inseridas na perspectiva comportamentalista.  

Na concepção natural, a função da educação é reintegrar o homem à natureza, na 

busca do reencontro de relações harmônicas e equilibradas com o meio natural. Em 

contra partida, na racional a educação cabe preparar intelectual e moralmente os 

indivíduos para se adaptarem à sociedade organizada pela lógica racional (TOZONI-

REIS, 2001; 2008). Ambas são consideradas concepções simplistas, pois não tratam as 

questões ambientais no seu cerne, em profundidade. E estão limitadas a um 

entendimento do meio natural numa concepção biofísica. Também são consideradas 

ingênuas, pois se fundam na crença de que mudanças de comportamentos individuais, 
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baseados na capacidade de fazer escolhas, é o caminho necessário para superação da 

crise ambiental.  

Com relação à perspectiva crítica ou transformadora, de acordo com Tozoni-

Reis (2008, p. 100) nesta a educação ambiental é tida “como um instrumento de 

apropriação do saber dinâmico sobre o ambiente, em sua dimensão biológica, política e 

social”. Afasta-se da simplicidade e da ingenuidade das demais, à medida que busca 

entender a crise socioambiental como uma categoria sociológica de análise. Não 

investigando as questões ambientais somente como um problema caracterizado pelas 

limitações físicas do planeta como fornecedor de matéria-prima e responsável em 

depurar os resíduos de suas transformações, mas como um processo dinâmico que 

envolve um conjunto de variáveis interconexas derivadas das categorias: 

capitalismo/modernidade/industrialismo/urbanização/tecnocracia (LOUREIRO, 2012a). 

Para Carvalho (2004), a EA crítica afirma uma ética ambiental balizadora de 

decisões sociais e orientadora para estilos de vida coletivos que busca afastar-se da ideia 

de que cada sujeito deve fazer sua parte, consoante a crença individualista de que a 

soma das partes promove as mudanças sociais necessárias. É uma prática educativa que 

conduz à formação do sujeito humano enquanto ser individual e socialmente situado 

historicamente. “Contribui para a transformação dos atuais padrões de uso e distribuição 

dos bens ambientais em direção a formas mais sustentáveis, justas solidárias de vida e 

de relação com a natureza” (CARVALHO, 2004, p. 21).  

Em relação à adjetivação transformadora, esta enfatiza a educação enquanto 

processo permanente, cotidiano e coletivo pelo qual agimos e refletimos. Baseia-se no 

sentido de que as certezas são relativas; com crítica e autocrítica constante, e na ação 

política como forma de se estabelecer movimentos emancipatórios e de transformação 

social (LOUREIRO, 2004). Ainda segundo Loureiro (2004), é vista como um processo 

de politização e publicização da problemática ambiental para a transformação da 

realidade. Voltadas para a ação participativa e democrática do exercício cidadão que 

visa à equidade, solidariedade e acima de tudo as mudanças éticas que se fazem 

necessárias.  
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Para tal análise vamos apresentar alguns dados das entrevistas considerados 

esclarecedores para conhecer as concepções dos professores sobre seus entendimentos 

sobre EA, conforme transcrições a seguir:  

[P2] Exatamente fazer com que o aluno olhe para essas questões ambientais. Muitas 

vezes ele sabe, mas nem abre os olhos. Eu acho que a Educação Ambiental é assim [...] 

abrir os olhos desses alunos para olhar de perto essas questões, não é só ficar como 

expectador.  

 

 A fala do referido professor faz transparecer elementos de discursos que datam 

do início da década de 1970 quando a preocupação para com as condições ambientais 

passou a ganhar notoriedade internacional e, estando diretamente associada aos 

movimentos ecológicos sendo vista “como prática de conscientização capaz de alertar 

as pessoas sobre a finitude e má distribuição no acesso aos recursos naturais, 

envolvendo as pessoas em ações sociais consideradas ambientalmente corretas” 

(PERREIRA et al., 2009, p. 511). Ainda nesta linha de raciocínio, o professor [P4] 

discorre:  

[P4] Pra mim, EA é bem mais amplo [...] É desde recolher o lixo e não botar no chão, 

passar na rua e segurar o papelzinho até achar uma lixeira. Até tentar entender a 

partir da educação mesmo, como um todo, o meio ambiente, vamos dizer assim.    

 

Este recorte traz elementos característicos da perspectiva Comportamentalista. 

Neste interim, Carvalho (2012) nos chama atenção para as discussões que envolvem 

atitudes e comportamentos. Segundo a autora, os comportamentos não garantem ações 

permanentes e estão próximas dos objetivos de conscientizar, diferentemente do que 

acontece quando da adoção de atitudes, pois, estas sim são duradouras e podem ter 

reflexos e interferências na realidade atual. Nesta mesma linha de raciocínio, Loureiro 

(2012b, p. 85) afirma que “atitudes são sistema de valores e verdades que o sujeito 

forma a partir de suas atividades no mundo. Comportamentos são ações objetivas no 

mundo, o momento final do processo”.  

De forma ilustrativa, podemos exemplificar tal diferença citando o fato de que as 

pessoas possuem o comportamento de respeitar as informações de despejar o lixo em 

seus coletores adequados para a reciclagem, mas, no entanto, não mudam suas atitudes 
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consumistas de comprar, da aquisição utilitarista de bens supérfluos. Idealizando 

ingenuamente que o somatório de ações individuais será suficiente para provocar as 

mudanças necessárias, que para Leite e Rodrigues (2011) representa um pensamento 

simplista que exclui a complexidade do seio destas discussões. O professor [P1] traz 

outra definição:  

[P1] Transferência de conhecimento do educador para o educando no sentido de 

ampliar a sua consciência, suas atitudes sanativas, para uma melhor relação entre o 

homem e o meio ambiente. [...] Transferência não necessariamente como uma mudança 

impositiva, tem que ser uma inserção na realidade das pessoas.    

 

A inserção das pessoas em sua realidade social é um dos objetivos almejados 

pelas práticas de EA nas perspectivas crítica ou transformadora, enquanto ação 

estimulante que favorece a participação e o engajamento comunitário. Porém, 

destacamos na fala de [P1] a crença na transferência de conhecimento como 

entendimento da EA. Não que a aquisição de conhecimento não seja importante, 

contudo, questiona-se acerca da assertiva de que mudanças no padrão de pensamento do 

conhecimento científico em si, sejam responsáveis por transformações sociais. Segundo 

Loureiro (2004), esta forma de pensar idealiza, hipoteticamente, novos valores, porém, 

ele destaca a falta de dialética e complexidade nesse tipo de proposição, sendo elas 

imprescindíveis ao processo educativo nas sociedades capitalistas contemporâneas.   

E qual o equívoco observado em aulas que se propõem a transferir conhecimento 

(fala de P1)? Possivelmente está na convicção de que a transmissão de conceitos e 

conteúdos encerra em si a ideia da capacidade de gerar novas atitudes perante a 

natureza. Reside no fato de acreditar que as pessoas agem de modo inadequado devido 

ao desconhecimento e, se conhecerem, passarão a fazer o que é certo de modo imediato 

(LOUREIRO, 2012b). E ainda nos chama atenção Loureiro (2012b, p. 87) ao dizer que, 

“E assim, esquecem que as pessoas são produtos de suas múltiplas relações que 

condicionam as nossas ações no mundo para além do que se sabe ou se acredita”.  

Sobre este aspecto, alertamo-nos quando [P2] afirma que “Muitas vezes eles 

sabem, mas não abrem os olhos”. Ou quando [P1] avaliza “no sentido de ampliar a sua 

consciência”. Tanto Meira Cartea (2006) quanto Tristão (2012) nos indagam com a 

sensatíssima reflexão: não há cidadãos mais declaradamente sensibilizados, informados 
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e preocupados pela problemática ambiental que a população dos países desenvolvidos. 

E ainda assim, não mudam seus comportamentos, não assumem novas atitudes. Pelo 

contrário, chegam a se posicionar politicamente contra assinatura dos acordos que 

buscam reduzir o consumo desenfreado em seus países. E sobre este aspecto, cabe 

destacar: 

Não basta conscientizar os alunos sobre os problemas ambientais e 
suas consequências para os seres vivos. É necessário que se 

estabeleçam ações concretas para a compreensão e a tomada de 
decisão para o seu enfrentamento, refletindo-se em ações efetivas na 
comunidade e sendo instrumento de construção da cidadania 
(GONZÁLEZ-GAUDIANO; LORENZETTI, 2009, p. 201).      

 

Conforme Tristão (2012), num cenário globalizado, um dos maiores riscos da 

EA é refugiar-se num discurso e numa prática moralizadora. Pois, Assumir valores pró-

ambientalistas não resulta obrigatoriamente na adoção de práticas ambientais 

condizentes com a realidade, respaldados numa visão ingênua de que “se cada um fizer 

a sua parte o planeta será salvo” (TRISTÃO, 2012, p. 211).  

Em relação a esse comportamento simplista, Loureiro (2012a) aponta que a mera 

percepção e a sensibilização sobre os fatos referentes à degradação ambiental não 

expressam de modo autômato um aumento da consciência, pois, a consciência para ser 

ecológica, antes de qualquer coisa, precisa ser eminentemente crítica.   

É notório que ao longo do tempo as questões ambientais foram sendo ampliadas 

e a dimensão ecológica não tinha mais como suportar tantas externalidades que 

passavam a ser observadas. Esta percepção acabou provocando mudanças significativas 

a partir das quais novas dimensões foram incorporadas, como podem ser vistas no 

excerto abaixo:  

[P5] Compreender o nosso relacionamento com o meio que nos cerca, ou com o 

mundo, o impacto que nós temos com o mundo, o impacto que nós provocamos na 

natureza, essa troca que ocorre entre nós, que somos mais uma espécie na natureza e o 

meio que nos cerca. A Educação Ambiental é uma coisa mais ampla, mais abrangente 

que envolve também política e economia, tem todo um contexto social também, eu acho 

que essa questão de conviver com o meio é bem mais complexa do que aparenta. Não é 

só falar! 
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As preocupações e a incorporação de dimensões que vão além da ambiental, são 

importantes e norteadoras para a promoção de uma EA Crítica ou Transformadora, 

como observado em [P5]. Porém, é marcante nas falas dos sujeitos desta pesquisa que o 

ambiente é caracterizado como uma categoria biofísica, com funções utilitaristas ou 

recursistas. Este tipo de pensamento dificulta o entendimento de toda complexidade que 

permeia a crise ambiental. Uma vez que esta, essencialmente não corresponde somente 

a uma crise dos sistemas biológicos, mas sim, um colapso do conhecimento, dos 

sistemas econômicos e das formas de como compreendemos e intervimos na natureza. 

 Os dados identificados nas análises deste estudo coadunam com os apresentados 

por Tozoni-Reis (2001; 2008) quando investigou professores de química, física e 

biologia de uma universidade do interior paulista. Segundo a pesquisadora, os docentes 

de química apresentaram uma Concepção Racional sobre EA, expressa pela ideia de 

que a relação homem-natureza é definida pela razão (TOZONI-REIS, 2001), fundada no 

uso racional dos recursos, utilitarista segundo uma ética antropogênica, caracterizada 

pela natureza servil. Partindo do entendimento acerca da inquestionabilidade dos 

conhecimentos científicos e alicerçada em uma Ciência empírica, mecânica, infalível, 

positiva, racional e cartesiana.  

Com isso reduzindo à Educação a função de, por um lado transmitir os 

conhecimentos técnico-científicos, e do outro, desenvolver formas eficientes de 

transmissão de conteúdo, instrumentalização. No sentido de preparar intelectualmente 

os indivíduos para viverem em sociedade, de modo a garantir que os recursos naturais 

não se esgotem (TOZONI-REIS, 2001; 2008), ou, se por ventura algum deles venham a 

esgotar, que não tenham fim às soluções técnicas para os possíveis problemas. 

Assim, com base nas transcrições apresentadas, podemos inferir que predomina 

na fala dos entrevistados uma concepção de EA focada na perspectiva 

comportamentalista, com vistas à utilização e gestão dos recursos naturais, distantes de 

um entendimento de Educação crítica ou transformadora, ainda emancipatória, ideia na 

qual acreditamos apresentar-se como referencial teórico mais coerente para EA.  

Mas por que a existência desse distanciamento? Tal afastamento ocorre por 

entendermos a importância e as finalidades político-pedagógicas das adjetivações 

relativas à EA, como por exemplo: Crítica– por situar historicamente o homem em seu 
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contexto e permitir uma compreensão das complexas relações homem-natureza em suas 

várias dimensões: sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, culturais, etc. assumindo 

um posicionamento de que a crise não é ambiental, devido à falência e ao esgotamento 

dos recursos, mas sim socioambiental, pois as externalidades ambientais são produtos 

resultantes do modelo de sociedade adotada ao longo do tempo; Emancipatória – Ao 

almejar a todo o instante a liberdade, a democracia, a justiça social e a autonomia dos 

vários sujeitos, onde acima de tudo as suas culturas sejam respeitadas, permitindo que a 

educação seja um instrumento transformador que liberte as pessoas das algemas da 

ignorância; Por fim, Transformadora – por conta de sua incessante busca de alcançar 

uma mudança radical nas estruturas sociais, uma nova racionalidade ambiental, que 

propicie novas formas, atitudes e valores de atuação do homem em sociedade (LEFF, 

2006).   

A química e os seus conteúdos científicos carregam consigo elevado potencial 

para inserir a Educação Ambiental em sala de aula, condição que se deve ao fato desta 

Ciência ter posição estratégica em relação a fatores como: energético, disponibilidade 

de matéria-prima, produção de novos materiais e eliminação de resíduos; Estes que 

possuem espaço fulcral na pauta de discussões sobre as questões ambientais. Neste 

sentido, as práticas dos professores podem evidenciar as suas concepções sobre a EA 

como discutiremos a seguir.  

[P2] A gente faz isso, faz questionando os alunos: você vai descartar isso na pia? Você 

acha que está certo? O que tem ai? Você acha que pode? Dessa maneira eu tento 

despertar a Educação Ambiental. Na base do diálogo. Nas aulas teóricas eu vou falar 

sobre essas questões [...] nesses exemplos, começa-se a inserir os alunos na Educação 

Ambiental. Diálogos e exemplificações! Não é intencional, eu não preparo aula assim 

[...] vou pegar um vídeo, por exemplo, e levar para aula, um texto eu já levei, [...] vídeo 

também, tem um vídeo que fala de [...] e de metais pesados. Esse já levei, não pensando 

para abordar as questões ambientais.  

 

 Nos discursos coletados observa-se que são propostas apenas atividades com 

enfoque disciplinar que, além disso, podem ser classificadas como: simplistas e 

reducionistas. Simplistas, pois o diálogo acontece com base em exemplificações e 

ilustrações dos conceitos, em uma pseudo contextualização que acaba por forjar nos 

professores a ideia, um sentimento, de que essas atividades são suficientes para abordar 

tais questões. As propostas identificadas não nos causaram estranheza, pois, diante da 
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visão dos sujeitos sobre EA pode-se constatar uma concordância entre suas concepções 

e as práticas. 

 Quanto ao enfoque Reducionista, pois, suas práticas estão limitadas ao contexto 

de sala de aula, não se observa uma discussão ampliada, contextualizada e complexa. 

Da mesma maneira, não há indícios do tratamento das questões ambientais num 

contexto local, regional e ampliado até o global, não sendo tratadas com maior grau de 

criticidade, tendo como implicação crítica o fato de não levar em conta as várias 

dimensões necessárias para tais discussões, como também, as intricadas relações 

existentes.  

Pode ser classificada como ineficaz devido ao seu caráter eminentemente 

comportamentalista, fundado na ideia de que aquisição dos conteúdos científicos em si 

garante uma nova postura, sendo que este tipo de prática não conduz a atitudes 

duradouras, pois são marcadas pela pontualidade em que o docente apresenta naquele 

momento os exemplos e, em seguida, eles não são retomados buscando uma análise 

mais aprofundada, pouco contribuindo com uma prática educativa transformadora.   

Corroboram com nossas discussões as preconizações apresentadas nas 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, OCNEM, (BRASIL, 2006), 

ao apontar que ideias desse tipo não vão além de um tratamento periférico, quase que 

para satisfazer eventuais curiosidades, sem esforço para tratar da dimensão ou do 

significado conceitual, onde na essência aparecem conteúdos com pouca significação.    

 A fala do professor [P1] trata de uma abordagem frequentemente discutida na 

literatura que é o ensino propedêutico, como se pode observar: 

[P1] Parti da minha livre iniciativa, para contextualizar a aula e sair daquela química 

[...] E assim, desenvolvo na base do diálogo.  

 

 

Nessa abordagem, possivelmente seus planos de aulas são realizados a partir da 

seleção dos conteúdos e essa ideia é reforçada quando [P1] diz: e sair daquela Química; 

este fragmento nos permite inferir que essa química, ou melhor, esse ensino de química, 

traz como características: conteudismo, enciclopedismo, memorístico e propedêutico; 

com ações em sala de aula centradas na figura do professor, o que, segundo Marques et 

al. (2007) não é uma surpresa, pois a literatura tem destacado a predominância deste 
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tipo de ensino de Química. Em contra partida, também existem falas que procuram levar 

em consideração a participação ativa dos discentes durante as aulas, mediante 

intervenções metodológicas mais interativas e com maior profundidade na realização 

das atividades.  

[P5] Eu uso aulas expositivas, porém eu tenho tentado algo que tem sido bem recebido 

pelos alunos, que é a aula expositiva e interativa. Por exemplo, não uso data show, não 

uso nenhum recurso, escrevo alguma coisa no quadro e eu levanto questões para os 

alunos, e explico o básico. A partir desse básico e o que eu explico para os alunos é o 

modelo construtivista, eu venho fazendo questões para os alunos com aquilo que eles já 

sabem. Não respondo. E assim, vamos construindo o conhecimento, entende? 

Não é uma aula que eu só falo e eles só ouvem na verdade ocorre um diálogo, eu 

conduzo a aula, mas sempre perguntando para um e para outro, de modo que eles 

participem da construção do conhecimento, para eles fica muito agradável, muito mais 

interessante e eles conseguem fixar melhor o conteúdo.  

 

Para a análise da fala alguns destaques devem ser apontados. Inicialmente a 

ocorrência de avanços nos procedimentos em sala de aula, no que diz respeito sobre a 

intenção de fazer um levantamento das concepções prévias dos alunos sobre os temas 

abordados e a preocupação com a ativa participação discente. Um segundo, é quando 

narra a não utilização de quaisquer recursos e trabalha em suas aulas de modo 

expositivo. No nosso entender, aulas expositivas não são merecedoras de críticas, o que 

carece de comentários são aulas expositivas com preocupação meramente conteudista, 

tendo na transmissão de conteúdos o principal objetivo. Faz-se, sim, necessária a 

intervenção do professor em diversos momentos, quando o mesmo terá a oportunidade, 

entre outras ações, através da exposição, de procurar dar os encaminhamentos finais às 

discussões, como também, por exemplo, tratar de possíveis erros conceituais oriundos 

das concepções prévias dos alunos.  

A possibilidade de inserção das questões ambientais, na perspectiva da EA se 

estabelece à medida que o professor procura adotar um diálogo contínuo, de intensa 

interatividade com seus discentes, em uma prática que conduz à construção do 

conhecimento. Porém, na sua fala [P5] quando afirma sobre “modelo construtivista”, 

evidencia a apropriação ingênua do termo. Pois, processos para promover mudanças 

cognitivas, são, por natureza, de elevada complexidade e envolvem diversas variáveis, 

como os entraves associados às concepções prévias ligadas ao senso comum. Contudo, 
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apesar da louvável intenção de promover a participação dos alunos, tem-se que os 

produtos obtidos com essas ações são superficiais e passageiros.  

Ainda sobre a fala de [P5], podemos inferir, com certa plausibilidade, que suas 

reflexões sobre o processo de ensino/aprendizagem são oriundas de sua prática diária, 

aquilo que Maldaner (2012) tem classificado como racionalidade Ambiental, que do 

modo como a universidade está organizada, configura-se como um impeditivo, 

acrescido ao pouco incentivo para os professores repensarem seus saberes/fazeres 

pedagógicos. E assim, os docentes acabam por gravitar seu interesse na produção e 

divulgação científica, representando um obstáculo para que os mesmos possam ter 

contato mais constante e aprofundado com materiais que versam sobre as discussões 

que envolvem Educação/Ensino de Química, ou seja, passem a se aproximar com maior 

interesse das preocupações associadas com a formação de professores.  

A fala do professor [P6] é merecedora de considerações, em especial, também, 

devido a sua preocupação com as concepções prévias dos alunos e, em seguida, por 

conta da aplicação de instrumentos metodológicos diversificados durante as suas aulas: 

apresentação de vídeos, leitura de artigos, e a produção de materiais didáticos. 

[P6] Na disciplina que leciono da licenciatura, trabalho com produção de material 

didático e assim [...] não é obrigatório que ele trabalhe com o viés ambiental, ele pode 

trabalhar o conteúdo químico articulado com a temática social, ele pode trabalhar [...] 

Nos outros cursos, a gente fica na parte mais conceitual da química [...] por mais que a  

gente utilize diferentes recursos e que busque focar mais a parte conceitual da 

Química, mas a questão ambiental fica em segundo plano, ou melhor, não é que ela 

fique em segundo plano, ela não é trabalhada, isso é fato. 

 

A produção de materiais didáticos é um instrumento importante e, assim como 

enfatiza Demo (2011), relaciona-se com a necessidade da autoria. Do ponto de vista 

metodológico, representa um tipo de intervenção relevante, pois estimula que os 

discentes produzam. Tendo em vista a observação feita na fala do professor sobre a 

preocupação de se voltar à produção de materiais que não têm exclusivamente uma 

preocupação com conteúdos científicos, mas que possam contemplar a incorporação de 

temas sociais.  

Ainda referente à fala de [P6], cabem ainda dois comentários: um relacionado 

com a não conexão estabelecida pelo professor entre as questões ambientais e as sociais, 
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o que foi anteriormente visto, ao ser questionado sobre o entendimento acerca da EA, 

revelando-nos uma concepção biofísica, e não como uma categoria de análise social; E 

o outro, diz respeito ao tratamento desigual atribuído a cursos diferentes, quando o 

mesmo afirma que não trabalha a dimensão ambiental nos outros cursos, limitando-se a 

tratar somente das questões conceituais. Ainda em sua fala:  

[P6] Eu acredito muito que não dá para você ir para sala de aula hoje e desconsiderar 

o papel ativo que nossos estudantes devem ter, eu tenho uma preocupação grande em 

não querer implantar verdades absolutas nas minhas aulas, e deixar o espaço mais 

dinâmico possível, para que os alunos compartilhem suas ideias e seus conhecimentos.  

Uma das formas que a gente utiliza pra conseguir isso é a leitura e discussão de 

artigos, por exemplo, tem uma seção na Química Nova na Escola ou nos Cadernos 

Temáticos de Química Nova na Escola, que traz uma série de artigos inclusive sobre as 

questões ambientais. Ai a gente pega esse material e faz leitura e discussão. Outra 

forma de trabalhar essas questões ambientais é por uso de vídeos, então eu costumo 

brincar com os alunos, tem um vídeo que é até um desenho, que passava na década de 

1980 e 1990 de 10 minutos. A síntese do desenho consiste no cuidado que nós devemos 

ter com relação ao descarte do lixo, que acho que é uma questão que envolve e 

desperta a atuação dos alunos e desperta a questão ambiental. Então a gente utiliza 

vídeos, leitura e discussão de textos de artigos e uma coisa que a gente já fez também, 

mais isso foi pontual, foi analisar até que ponto as questões ambientais estão presentes 

nos livros didáticos de Química. 

 

Sobre a utilização de vídeos enquanto recurso didático em sala de aula, algumas 

considerações se fazem importantes. Ao enfatizar sobre o uso de um desenho, subtende-

se que, ao ressaltar desenho! Procurou uma forma de evitar certos preconceitos devido à 

possível associação feita com a infância, já que, o mesmo trabalha no Ensino Superior. 

A utilização deste recurso, por si só, não representa quaisquer problemas, pois, se o 

vídeo levado para sala de aula, independente de conter desenho, documentário ou filme, 

consubstancialmente possuir um fim pedagógico, há que se considerar a importância 

desta estratégia para os processos de ensino-aprendizagem. 

Conforme o supracitado professor descreve, o desenho trata sobre a questão do 

descarte do lixo, temática relevante, e ainda mais quando se observa o tratamento dado 

aos detritos no Brasil. Apesar desse dado não ter sido observado em sua narrativa, seria 

interessante ressaltar a importância de que as discussões não se encerrassem na 

deposição final dos resíduos e passassem a envolver debates como o estudo do Ciclo de 

Vida dos Produtos Descartados. 
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Quanto às leituras e discussões de artigos, os levantamentos apontam que estas 

estratégias oferecem ao aluno uma oportunidade ímpar, pois garantem uma discussão 

atualizada sobre conteúdos e temas abordados, permitindo um aumento de repertório 

conceitual, como também fazendo da sala de aula um espaço democrático onde todos 

podem socializar suas ideias através do debate. Frise-se ainda o cuidado do professor 

[P6] em não querer implantar verdades absolutas em minha aula.  

Os discursos observados nas falas dos professores entrevistados estão pautados 

em uma visão reformista, buscando respostas de caráter meramente instrumental, que, 

de certa forma, pouco colaboram com iniciativas que possam superar as contradições 

atentadas pela humanidade, e que se materializam sob as variadas externalidades da 

crise socioambiental, como observa Jacobi (2005, p. 244):  

Observa-se que o modus operandi que predomina é o das ações 
pontuais, descontextualizadas dos temas geradores, frequentemente 
descoladas de uma proposta pedagógica, sem questionar o padrão 
civilizatório, apenas realimentando uma visão simplista e reducionista. 

 

 
 

As concepções dos professores com relação aos aspectos epistemológicos da 

EA, obtidas com a realização das entrevistas, nos trazem certa preocupação. Isto, tendo 

em vista o estado inercial percebido, que não é diferente quando comparado a outros 

contextos. Marcados por discursos de conservação da natureza ou resolução de 

problemas, nos quais, ao confrontar os dados levantados e compará-los com a literatura 

pesquisada, apontam que, pelo menos nos últimos quinze anos, apesar dos avanços da 

Educação Ambiental, vê-se que essas ideias não conseguiram permear como esperado 

as estruturas das instituições de ensino, que se torna mais preocupante por estarmos 

tratando da formação de professores, objeto central de estudo desta Tese. 

Com relação aos objetivos da EA, Sá (2008), com base em uma releitura de 

trabalhos propostos por Caride e Meira (2001) e Fien (1997)
19

, propõe a implementação 

da EA em três categorias quanto aos objetivos. Tendo em vista o referencial teórico, os 

dados levantados conduzem a inferir que as falas dos sujeitos entrevistados transitam 

                                                           
19

CARIDE, J.; MEIRA, P. Educação Ambiental e Desenvolvimento Humano. Lisboa: Instituto Piaget, 

2001.  

FIEN, J. Teaching for a Sustainable World: Environmental Education for a New Century. New Era in 

Educacion, v. 78, n. 1, p. 5 – 13, 1997. 
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entre as ideias de Educação Ambiental sobre o Ambiente, e/ou Educação Ambiental 

através/no Ambiente. Quanto ao item ‘sobre’, tem-se como objetivo ensinar fatos e 

conceitos relativos a modelos, processos e problemas ambientais, preocupados com a 

incorporação de padrões de comportamento adequados. Em se tratando de ‘através/no’, 

valoriza-se o ambiente como recurso, conteúdo e/ou via metodológica, concebendo-o 

como meio para a educação (SÁ, 2008).  

Promovendo um paralelismo entre as discussões de Sá (2008) com os conceitos 

propostos por Machado (2004), constatam-se ideias análogas quando aquele trata as 

preposições sobre: Química do Ambiente, Química no Ambiente, e Química para o 

Ambiente. A química ‘do’ tem se preocupado com o estudo das substâncias no 

ambiente, o seu entendimento por meio dos processos naturais, designada por 

Geoquímica; a ‘no’ surge com maior ênfase na década de 1980, também conhecida 

como Química Ambiental, tem suas atenções voltadas para as ações antropogênicas 

sobre o meio ambiente. E, é nessa perspectiva, a Química no, que se podem enquadrar, 

em sua maioria, as concepções dos sujeitos entrevistados. Fundados na ideia da 

necessidade de desenvolver métodos que permitam identificar e quantificar substâncias, 

tratamento e remediação de resíduos, e ainda desenvolvimento de processos em 

substituição a técnicas tecnologicamente obsoletas, por conta da escassez de matéria-

prima, ou devido a sua relação com o consumo de energia. 

No cenário contemporâneo, são ideias e práticas que limitam as atividades dos 

químicos, sejam pesquisadores ou professores. Para que haja mudanças, é necessária a 

incorporação das concepções avançadas, centradas na Química ‘para’ o Ambiente, 

como discorre Machado (2004, p. 59): 

Num esforço superlativo de proteção do ambiente e de natureza 
proativa – consiste em praticar a química de tal forma que evite a 
produção de poluentes e resíduos tóxicos, o uso alargado de 
substâncias perigosas à saúde humana e dos demais seres vivos, ao 
invés de remediar a posteriori os efeitos das mesmas. 
 

 

Continuando o processo de análise, apresentamos algumas informações 

compiladas por González-Gaudiano e Lorenzetti (2009) a partir de uma análise de 800 

(oitocentas) teses e dissertações sobre EA, em diversos programas e universidades pelo 

Brasil, categorizando o que chamaram de Estilos de Pensamento em Educação 
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Ambiental, sendo eles: O Pensamento Ecológico e o Pensamento Crítico-

Transformador. As informações obtidas por eles ratificam as análises supracitadas, nas 

quais os sujeitos compartilham um estilo de Pensamento Ecológico que carrega as 

seguintes características: “visões fragmentadas do mundo, acríticas e 

descontextualizadas; dissociação entre teoria e prática; o corpo e a mente; a EA com 

perspectiva salvadora; visão mecanicista e reducionista; sensibilização ambiental; 

consciência ecológica” (GONZÁLEZ-GAUDIANO; LORENZETTI, 2009, p. 200). 

Restrito aos aspectos naturalísticos, onde o meio ambiente é sinônimo de natureza, com 

tendência comportamentalista e tecnicista, produto de uma precária formação teórico-

epistemológica dos profissionais que atuam no desenvolvimento da EA (GONZÁLEZ-

GUADIANO; LORENZETTI, 2009).   

A preocupação anteriormente apontada deve-se ao fato de que concepções e 

práticas limitadas, ingênuas e conservadoras, sobre o entendimento e a importância da 

EA foram recorrentes, ainda mais se tratando de professores de Nível Superior, que 

possuem o maior grau formativo dentro da academia, mas que, em suas concepções 

sobre EA aproximam-se muito das encontradas em alunos de Graduação em Química, 

professores de Ensino Fundamental, Médio e Superior, com base em estudos que foram 

realizados em nível local, nacional e em parte da Europa (Portugal e Itália), (TOZONI-

REIS, 2001; 2008; MORADILLO; OKI, 2004; MARQUES et al., 2007; SÁ, 2008; 

PERREIRA et al., 2009; VIEIRA et al., 2009; MENDES; VAZ, 2009; LEITE; 

RODRIGUES, 2011; MARQUES, 2012; ROLOFF; MARQUES, 2012; MARQUES et 

al., 2013; LAMBECH; MARQUES, 2014; CORREIA, 2014). 

Quanto a esse cenário, alguns professores de Ensino Médio se justificam 

alegando, principalmente, que tal recorrência deve-se à má formação ou, a não 

oportunidade de discutir essas questões durante o processo de formação (LEITE; 

RODRIGUES, 2011). E neste ínterim, Marques et al. (2013, p. 602) elencam as 

possíveis implicações acerca das afirmações:  

Tal relato possibilita interpretar que a falta de experiências 
curriculares e de formadores que abordem questões ambientais no 
ensino de química pode ter como consequência a dificuldade de 
superar uma fragmentação excessiva no estudo desse assunto na 
licenciatura, que em um momento trata dos problemas ambientais 
relacionando-os ao campo da química e, em outro, ao da Educação, 

permanecendo a problemática da formação de conteúdos específicos 
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segmentada na formação para a docência. Soma-se a segmentação a 
acentuada prevalência da abordagem de conteúdos químicos.     

 

Diante do exposto, é possível inferir sobre uma relação que provavelmente deve-

se ter ao pensar num ciclo onde um acaba tendo a oportunidade de formar o outro, não 

como uma relação direta de causa-efeito, porém, como uma possível consequência: 

docente do Ensino Superior (FORMA) → docente de Nível Médio (FORMA) → aluno 

de Nível Médio, ou seja, as concepções e práticas dos formadores de professores têm 

seu reflexo nos outros níveis de ensino e, conforme alega Vieira et al. (2011), isso 

provavelmente possibilita que seus alunos tenham um entendimento limitado sobre o 

assunto. 

Discursos e práticas como antes apresentadas permitem que a EA seja passível 

de severas críticas, dentre elas, a de não ter alcançado os objetivos almejados por causa 

das práticas que buscam inserir a dimensão ambiental nas atividades de sala de aula, 

baseadas no diálogo e na conscientização das pessoas. Tal estado de coisas não é 

suficiente na empreitada de conseguir superar os desafios da globalização econômica e 

das novas demandas para sociedade atual (FREITAS, 2006; TILBURY; HERNÁNDEZ, 

2006; NOVO, 2009; LAYRARGUES, 2012; TRISTÃO, 2012).  

Segundo Freitas (2006), as críticas à Educação Ambiental devem-se ao fato 

desta não ter conseguido alcançar a sua perspectiva global, educativa e crítica devido à 

indefinição epistemológico-ética e conceitual. Associado a estes aspectos, há uma 

deficiência metodológica que teve como implicações, características reducionistas, 

comportamentalistas e ritualizada (FREITAS, 2006). E assim, suas práticas acabam por 

reforçar nas pessoas o sentimento comportamentalista de acreditar que as inovações 

tecnológicas conseguirão sempre solucionar os problemas ambientais, não sendo 

necessário que o cidadão/sociedade mude o seu estilo de vida.  

Diante desse cenário, Tristão (2002) nos interroga sobre a dificílima situação: 

Como será possível revertermos os fundamentos da Ciência moderna, de economização 

do mundo e de valores consumistas e de desperdício? Para tanto, quatro desafios devem 

ser encarados: 1) Enfrentar a multiplicidade de visões, implicando na formação do 

educador que possa fazer as conexões necessárias diante da complexidade ambiental; 2) 

Superar a visão do especialista, e para isso romper com as práticas disciplinares; 3) 
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Superar a Pedagogia das Certezas, norteando a formação do professor reflexivo, 

compreendendo os processos da modernidade, e as incertezas que marcam a educação, 

e; 4) Superar a lógica da exclusão que soma ao desafio da sustentabilidade a 

necessidade de vencer as desigualdades sociais que são tão marcantes.  

Assim, o exercício de pensar a situação atual da EA e os desafios propostos por 

Tristão (2002), levaram-nos a produzir um quadro comparativo (Quadro 7) que busca 

refletir sobre as concepções da Educação Ambiental Comportamentalista X Crítico-

Transformadora:  

Quadro 7 - Comparação entre as concepções da Educação Ambiental 

Comportamentalista X Educação Ambiental Crítico-Transformadora. 

Educação Ambiental Comportamentalista Educação Ambiental Crítico-

Transformadora 

- Transmissão do Conteúdo - Construção do Conhecimento 

- Disciplinar - Trans e Interdisciplinar 

- De alto valor instrumental com vistas a 

atender as demandas do mercado  

- De alto valor formativo com vistas a 

atender as demandas sociais  

- Ingênua e simplista - Politizada e Contextualizada 

- Acrítica, anistórica, anacrônica e linear - Crítica, histórica, inter-relacional 

- Ensino Técnico e propedêutico  - Ensino para a cidadania assumindo a 

tomada de decisões 

- Superespecializada  - Baseada no Diálogo dos Saberes 

- Alienante  - Transformadora  

- Pontual e Ritualizada - Está inserida nas atividades diárias e no 

cotidiano dos alunos 

Fonte: (Produzido pelo autor). 

 

Diante dos elementos comparativos, inferimos que a EA se apresenta como um 

instrumento necessário, capaz de ponderar sobre o cenário global observado na 

iniciativa de nortear mudanças, promover uma ação transformadora sobre e nas pessoas, 

em busca da adoção de uma nova racionalidade. Construir novos sentimentos, que 

conduzam paulatinamente à adoção de outra postura, fundada em valores que 

impliquem em diferentes comportamentos e atitudes para como o ambiente natural, 
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como também para com o homem. E esse processo necessita da colaboração de nossas 

universidades, como centros privilegiados na formação de mentes pensantes.  

Na busca por encaminhamentos, recorremos a Tozoni-Reis (2008) que nos leva 

a uma reflexão sobre: Educação Ambiental X Formação dos Educadores X Organização 

Funcional e métodos utilizados dentro das universidades.  

A realidade, hoje, no que diz respeito à formação dos educadores 
ambientais nas universidades, apesar da necessidade de integração 
entre as disciplinas, é a convivência cotidiana com um currículo 
constituído por compartimentos estanques e incomunicáveis que 

produzem uma formação humana e profissional insuficientes para 
alunos e professores no enfrentamento das práticas sociais que exige 
formação crítica e competente. Esse caráter fragmentado e 
desarticulado tem origem nas concepções mecanicistas do pensamento 
moderno e na exigência material de formação de indivíduos que o 
trabalho industrial, principalmente em sua fase “taylorista”, impôs as 
instituições educacionais, inclusive às escolas. A lógica da 

racionalidade instrumental fundamenta a organização curricular 
(TOZONI-REIS, 2008, p. 82). 

 

 

Nesse ínterim, Caride Gómez (2006) apresenta, em especial para os professores, 

uma proposta para o enfrentamento dos desafios impostos por Tristão (2002) ao afirmar 

que é preciso aprender a pensar e atuar, conforme uma série de princípios e valores que 

norteiem a EA em três finalidades principais assim descritas:  

a) Facilitar, desde uma visão holística e interdisciplinar, a compreensão das complexas 

interações entre as sociedades e o meio ambiente, favorecendo um melhor e maior 

conhecimento dos processos ecológicos, econômicos, sociais e culturais que os 

sustentam; 

b) Fomentar o compromisso da cidadania com os processos de transformações sociais, 

culturais e econômicos, que são precisos para lograr o desenvolvimento humano 

sustentável, com valores, atitudes e aptidões que permitam a cada pessoa dispor de 

critérios próprios, nas relações que mantém com outras pessoas e nas de todos com o 

meio ambiente;  

c) Promover competências e habilidades para a ação nos planos individuais e coletivos, 

com especial ênfase na participação dos cidadãos na tomada de decisões e em todas as 
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iniciativas que conduzam a um desenvolvimento alternativo, economicamente factível, 

ecologicamente apropriado, socialmente justo e culturalmente equitativo.  

Quanto a subverter a racionalidade hegemônica dominante, essa representa uma 

tarefa das mais complexas dentre os desafios da EA. Neste caminho, é necessária uma 

coalisão de forças, um equilíbrio para conciliar os mais diversos interesses; e, políticas e 

gestões públicas que conduzam os rumos da economia, da organização estatal, da 

educação, das regulações legais, dos mecanismos de fiscalização e controles, e a 

garantia da participação democrática de todos. Estes são alguns elementos importantes 

neste contexto para possibilitarmos novos rumos à sociedade. 

É sabido que a Educação é um dos mais importantes elementos nesse processo 

de transição e a escola, um local social privilegiado onde há interesses voltados para a 

formação da humanidade. Devido à dinâmica da sociedade, as atribuições educacionais 

sofrem modificações e, se depararam nos últimos anos, com as obrigações formativas 

que devem incorporar cada vez mais competências e habilidades que vão além do 

acúmulo do conhecimento científico.  

A partir dessas novas demandas, emerge a importância da EA como um 

instrumento que garanta a formação dos seres humanos em sua completude. E com isso, 

a perspectiva Crítica ou Emancipatória proposta na EA, se apresenta como um 

paradigma sócio-político que garante a ampliação da leitura de mundo, onde as pessoas 

deixem de apontar para as consequências dos problemas ambientais e comecem a fazer 

uma reflexão mais ampla das causas envolvidas nesse contexto.  

Para entender as contradições que marcam a dinâmica social contemporânea, é 

necessário que diversas dimensões sejam incorporadas na compreensão dos problemas 

complexos de amplitude global: natural, histórica, política, econômica, social e cultural. 

A dimensão biofísica não é suficiente para tal propósito, e assim, se torna 

gradativamente mais necessária e, acima de tudo, urgente à incorporação de um novo 

paradigma. E a EA, dentro de uma perspectiva transformadora, conduz a um processo 

onde as concepções, atitudes e sentimentos fundados numa lógica racional, 

antropocêntrica e recursista, devem passar por um processo metamórfico com fins à 

adoção de uma nova racionalidade.  
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Caminhando para a conscientização acerca da complexidade pertinente à 

realidade; da necessidade de uma interpretação sistêmica dos problemas ambientais e 

suas relações causa-efeito; a interpretação das retóricas sobre desenvolvimento, 

compreendendo os simulacros que buscam suportar o modelo de crescimento 

econômico vigente, responsável pelas assimetrias existentes entre diversos grupos 

humanos, alimentados pela exploração inconsequente dos recursos naturais; e, da 

importância da democracia e dos direitos que guardam a igualdade entre todos. Assim a 

EA crítica ou transformadora se apresenta como um instrumento essencial para o 

exercício da cidadania responsável e consciente.  

É necessário garantir um processo educativo, em todos os níveis de formação, 

capaz de fomentar o pensamento crítico, criativo e responsável, em sintonia para propor 

respostas para o futuro, guiando atitudes, valores, comportamentos, sentimentos que 

questionem o modelo societário vigente. A educação Ambiental fomenta novas atitudes 

nos sujeitos sociais e novos critérios para a tomada de decisões dos governos, balizados 

pelos princípios da sustentabilidade ecológica e diversidade cultural, internalizando-os 

na racionalidade econômica e no planejamento do desenvolvimento. Isto implica educar 

para reformar o pensamento, sendo capaz de analisar as complexas relações entre 

processos naturais e sociais, para atuar no ambiente com uma perspectiva global, 

diferenciada pelas diversas condições naturais e culturais que o definem. 

 O que a sociedade espera é uma educação crítica e reflexiva, que conduza a um 

processo transformador, que possibilite assumir e incorporar aos nossos fazeres diários 

uma gama de responsabilidades que nos levem a novas posturas, tendo como 

consequência, a tomada de atitudes na construção de sociedades ecologicamente 

equilibradas e socialmente sustentáveis e justas. Neste sentido, a formação universitária 

deve ir além da introdução pontual de conceitos e novas especialidades aplicativas, 

incorporando a complexidade ambiental com a adoção de uma postura ativa por parte 

dos professores, pesquisadores e alunos, em uma trajetória para a transformação do 

conhecimento e a atualização dos programas curriculares, visando introduzir o ensino 

dos paradigmas emergentes (LEFF, 2012). 
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SEÇÃO 7 

 

7.0  A QUÍMICA VERDE COMO FILOSOFIA PARA ENFRENTAMENTO 

DA CRISE AMBIENTAL: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DOS PROFESSORES 

DE QUÍMICA 

 

A importância da adoção dos princípios da QV nas componentes curriculares 

vem sendo divulgada há cerca de vinte e cinco anos. E um indício de resposta para tal 

chamamento é o aumento progressivo do número de publicações sobre o tema, 

evidenciando o crescente interesse por parte dos químicos, conforme os dados expostos 

na figura 3, compilados por Sousa-Aguiar et al. (2014, p. 1258). Para Marques et al. 

(2013), a QV é uma forma de tratamento das questões ambientais no âmbito das 

componentes curriculares a ser inserida nas atividades de pesquisa, ensino e extensão. 

Mas, de acordo com Souza-Aguiar et al. (2014), a maioria dos artigos publicados tem 

como interesse desenvolver métodos e processos classificados como verde. E neste 

cenário, as relações entre a Química Verde e a formação de professores é um objeto 

carente de investigações e alvo de discussões nesta seção. 

Figura 3 - Evolução das publicações utilizando como palavra-chave “Green Chemistry” 

 
Fonte: (Sousa – Aguiar et al., 2014). 

 

A QV surge na expectativa de atender duas frentes, a primeira tem por objetivo 

melhorar a imagem da Química, que vem sendo ao longo do tempo, desgastada pela 

associação direta com a atividade poluidora industrial. Esta, que em um passado 
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recente, intervinha com elevado impacto no ambiente, fato que ocorria com maior 

intensidade se comparado com os dias atuais. E, mais recentemente, a segunda frente, 

que trata da QV enquanto instrumento para a sustentabilidade.  

Entretanto, algumas interpelações que surgiram ao longo das leituras dos 

referenciais teóricos nos serviram de contraponto para a condução das nossas análises, 

quando, Zuin (2008), alerta para a existência de poucos estudos que discutam sobre um 

possível paradoxo presente no discurso ou slogan da QV e a controvérsia entre os 

membros da comunidade química sobre as concepções de sustentabilidade.     

 Diante deste cenário, alguns questionamentos serviram de norte ao longo desta 

seção, entre eles: a) Qual o alinhamento discursivo observado nos docentes investigados 

sobre QV? b) Será realmente uma nova filosofia que busca incorporar profundas 

mudanças, num sentido axiológico. Ou seria um discurso que revela a QV como mais 

um simulacro, um slogan representando um artifício teórico e visando mobilizar vários 

profissionais da Química, com fins de manter as estruturas da racionalidade econômica 

dominante, por meio da apropriação de fundamentos da Ciência e da Técnica? c) 

Estariam estes discursos com base em argumentos que defendem a QV como um 

instrumento para a sustentabilidade? Na condução para encontrar possíveis respostas, 

investigamos as concepções e práticas dos professores sobre o tema e as suas 

aproximações ou afastamentos segundo a literatura consultada.  

 Para iniciar as discussões, nos ancoramos nas ideias propostas por Fátima 

Portilho (2010) quando elenca o que chamou de “deslocamentos discursivos
20

 da 

questão ambiental”. Nossa intenção é buscar situar a QV dentro deste contexto 

produzido, e daí poder categorizar se os discursos se apresentam como instrumento para 

a sustentabilidade.  

 O primeiro deslocamento é caracterizado numa perspectiva temporal a partir da 

década de 1970, onde as nações industrializadas, por conta de seus capitais político e 

econômico defendiam uma estreita relação entre a degradação ambiental e o 

crescimento populacional (PORTILHO, 2010), culpabilizando os países pobres, devido 

ao crescente e contínuo aumento da população como os únicos responsáveis pela 

                                                           
20

No nosso entendimento com base na leitura de Portilho (2010), os deslocamentos discursivos são 

algumas características no contexto geopolítico e ecológico que permitiu delimitar na linha tempo certos 

momentos onde determinadas ideias foram dominantes.  
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acelerada degradação da natureza. Um exemplo para tal fato materializa-se com a 

publicação de Os Limites do Crescimento, Relatório Meadows, no ano de 1972.  

 Pressões exercidas por países menos desenvolvidos, organizações ambientalistas 

e alguns grupos de cientistas, aturam reivindicando a uma ampliação do espectro que 

pretendia identificar as reais causas dos problemas ambientais, em discordância com as 

ideias do acima citado relatório. Estes seguimentos sociais conseguiram obter resultados 

expressivos já durante a realização da Conferência de Estocolmo (1972), tendo como 

seu principal legado “o estabelecimento de um debate e uma luta entre as percepções 

sobre meio ambiente definidas por países ricos e pobres” (PORTILHO, 2010, p. 46). 

Com isto, a ênfase dada à explosão demográfica como causa da crise foi sendo 

substituída pela ênfase nos modelos produtivos e tecnológicos.  

 O segundo deslocamento, segundo a linha do tempo está situado na década de 

1990 e, como referencial teórico para tal, destaca-se a Agenda 21, a Declaração do Rio 

e o Tratado das ONGs (1992), os quais começam a apontar a responsabilidade para o 

opulento estilo de vida e consumo, principalmente das populações dos países ricos, 

como causadores da crise ambiental. Inaugura-se então, o segundo deslocamento 

discursivo “dos problemas ambientais causados pela produção para os problemas 

ambientais causados pelo consumo” (PORTILHO, 2010, p. 51). Ou seja, a crise  

ambiental que foi inicialmente identificada como produto do aumento populacional, 

passando para as tecnologias industriais altamente poluidoras e o desenvolvimento de 

tecnologias limpas, e sempre evitando identificar a crise como produto do 

comportamento dos consumidores dos países afluentes do Norte.  

 Como relata a autora, “estamos tão submersos em sua lógica que torna-se difícil 

perceber uma outra forma de vida social que não seja organizada a partir do consumo de 

mercadorias produzidas em massa” (PORTILHO, 2010, p. 54). Assim, a problemática 

ambiental começa a ser identificada e redefinida a partir dos estilos de vida e de 

consumo, tornando-se o tema central para a construção de políticas públicas e uma das 

principais vertentes a caminho da sustentabilidade (PORTILHO, 2010). Com isto, 

torna-se imprescindível ressignificar nossos valores e sentimentos de forma a buscar 

ações individuais, coletivas, comunitárias, bem informadas e altamente politizadas, 
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através de estratégias adequadas para promover mudanças em direção a uma sociedade 

ecológica, econômica e socialmente sustentável.  

 O início da discussão sobre as concepções dos professores participantes deste 

estudo associadas com a QV teve como objetivo identificar se os docentes conheciam os 

12 Princípios da QV, pois, alguns autores como Prado (2003) e Braun et al. (2006), 

afirmam que apesar dela, a QV, ter surgido em 1990, só a partir de 1998, quando 

Anastas e Warner publicaram os seus princípios balizadores, é que passou a ter uma 

maior divulgação, circulação e aceitação. 

 Desta feita, a realização das entrevistas objetivou saber se eles, os sujeitos da 

pesquisa, conheciam os princípios balizadores da QV. De acordo com os depoimentos 

100% dos entrevistados declaram não ter conhecimento profundo sobre os princípios da 

QV, apesar de na prática/práxis usá-los no seu cotidiano como está apresentado nos 

depoimentos a seguir.  

[P1] Não tenho conhecimento formal sobre os princípios da Química Verde e nem sei 

quantos são. Se faço uso não ocorre de modo consciente ou intencional.  

[P3] Não [...] Não sei quantos são não [...] Lembro que trabalhei com alguma coisa há 

alguns anos no atrás, durante a formação no mestrado.  

 

Do ponto de vista quantitativo, cinco dos seis entrevistados, o que perfaz 83% da 

comunidade pesquisada afirmam inicialmente desconhecer a QV, dados esses que 

convergem com os fornecidos no estudo desenvolvido por Antonin, Morashashi e 

Malpass (2011), quando alunos de graduação em Química de uma universidade paulista 

afirmam também desconhecer os princípios balizadores. Porém, são discrepantes com 

os dados obtidos por Marques et al. (2007) ao investigar professores de Ensino Médio 

que lecionam em cidades catarinenses, onde 65% deles foram categóricos ao dizer já ter 

ouvido falar. Contudo, na pesquisa por nós realizada, quanto nas aqui apresentadas 

neste diálogo, quando os pesquisados foram interpelados com um pouco mais de 

profundidade sobre o tema abordado, as informações obtidas coadunam com dados 

levantados nesse estudo, pois os mesmos apresentam pouca familiaridade com a 

categoria investigada, conforme excerto abaixo: 

[P5] Eu vou ser bem sincero contigo, até vou fazer uma crítica aqui. Eu não sei o que é 

Química Verde, nunca li nada a respeito, não sei os princípios da Química Verde e não 
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sei quantos são. [...] Vou com toda sinceridade do mundo reconhecer, nunca li nada 

sobre isso, e também nunca me interessou.  

 

 Em seguida, questionamos se os professores conheciam os segundos doze 

princípios da QV propostos por Winterton (2001), que segundo Machado (2012), foram 

dirigidos especialmente aos profissionais da Química acadêmica, grupo no qual se 

encontram os sujeitos de nossa pesquisa, como iniciativa para incorporar algumas destas 

habilidades em suas atividades, visando que as inovações obtidas por estes pudessem 

com maior facilidade serem transpostas das bancadas dos laboratórios para os reatores 

das indústrias. Na iniciativa de vencer um grande obstáculo, que são as dificuldades de 

dimensionamentos encontradas pelas indústrias para tirar muitas pesquisas da escala de 

bancada.  

 Os professores, em sua totalidade, disseram não ter conhecimento, como 

observado nas falas de dois dos entrevistados. 

[P3] Não [...] pelo nome não [...] confesso que nem sei do que se trata. Se caso faço 

uso, é de forma inconsciente.   

 

[P6] Não conheço [...] tenho muito pouco conhecimento sobre o conceito da QV, esses 

princípios, ideologia, tudo isso.  

 

Os dados iniciais apontam por parte dos sujeitos não somente o 

desconhecimento dos 12 princípios, como também dos segundos doze princípios, 

conforme observada na transcrição abaixo de [P2]. Em vista da situação apresentada, 

temos a identificação do primeiro obstáculo para a inserção e divulgação no sentido de 

alcançar os objetivos almejados por parte daqueles que defendem a incorporação da 

filosofia da Química Verde, que é o seu desconhecimento.  

[P2] Ah! São 12! São 24! Não tinha nem ideia que era esse número tão grande!  

 

Na sequência, o próximo questionamento visou saber se os sujeitos da pesquisa 

conheciam qual o contexto histórico do qual emergiram as preocupações da Química 

com o meio ambiente, findando nas proposições dos princípios balizadores da QV. 
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Estas indagações ocorreram por consideramos ser importante possuir pelo menos uma 

noção de como surgiram e qual a necessidade atribuída a essas discussões.  

 O primeiro entrevistado foi o único a declarar que: [P1] Desconhece, e não se 

manifestou em buscar reconhecer as origens da QV. Outro sujeito [P4] busca justificar, 

mas para isso, ele utiliza seu micro mundo na expectativa de dar esclarecimentos, 

partindo somente das suas atividades desenvolvidas em laboratório, como pode ser 

observado.  

[P4] Alguma coisa assim, como eu sou da [...], a gente trabalha como minimização de 

resíduos. Veio pra que, por causa de grandes quantidades de resíduos que eram 

lançados, então agora estão sendo criadas técnicas de miniaturização, de extração, 

fracionamento e caracterização de amostras onde tu usa menos amostra e menos 

solvente para extrair. Por exemplo, então ao invés de usar 100 mL de hexano, agora 

uso menos, também tentando fazer uso de alguma tecnologia dentro na minha cadeira, 

na área de [...]. 

  

Em relação à incorporação da QV nas suas atividades diárias, os princípios 3, 5 e 

24 estão incorporados na fala de [P4], vê-se a sua preocupação com o lançamento de 

resíduos, um dos principais problemas da atividade químico-industrial. Porém, o que se 

volta a questionar, como antes visto nas análises das categorias anteriores, é a 

preocupação restrita as suas atividades em laboratório. Suas preocupações são 

eminentemente voltadas para a Gestão Ambiental: Geração, Descarte e Tratamento dos 

Resíduos Gerados. Dados que coadunam com as concepções levantadas dos mesmos 

sobre a Educação Ambiental.  

Cabe ressaltar que o tratamento de resíduos, a utilização de solventes e 

auxiliares, por conta da sua relação histórica direta com a química industrial, por serem 

processos economicamente caros, e por todo um repertório de eventos negativos, é um 

dos itens que a QV procura eliminar ao máximo dos processos químicos e industriais.  

 Nessa direção, foram observados discursos que apontam para além dos limites 

físicos do laboratório, como é possível verificar no depoimento de [P6].  

[P6] Eu acredito que a linha da Química Verde surge com as discussões das questões 

ambientais, ela parte da década de 1950, quando os cientistas começaram a discutir 

alguns problemas ambientais gerados pelo desenvolvimento da Ciência. E aí começa a 

se perceber que têm que ser analisados quais os impactos e esse uso da ciência agora 
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na geração de problemas ambientais na sociedade e, consequentemente, da saúde 

humana.  

 

 Com base no fragmento acima podemos inferir que, mesmo o sujeito em outro 

momento haver afirmado desconhecer a QV, ele consegue, segundo a linha do tempo, 

traçar um contexto histórico motivador acerca da preocupação com a atividade química. 

Quando aponta a década de 1950, período posterior a segunda grande guerra mundial, 

onde surgem questionamentos que envolvem os limites sobre o desenvolvimento da 

Ciência e Tecnologia, sendo que estas ideias fazem parte do cenário que motivou o 

surgimento dos fundamentos da QV. Ou tratam ainda:  

[P3] Um dos principais itens, um agente, um ator nessa questão da Química Verde, 

para você manter um conceito, ou um princípio são os órgãos regulamentadores. 

Quando esses órgãos proíbem o uso de um determinado produto, você força a indústria 

a buscar alternativas, exemplo, a indústria de tintas, de esmalte sintético passou por 

uma revolução, essas tintas eram à base de aromáticos, BTX, e hoje são à base de 

água. Você tem toda uma gama de produtos que usam não foi por que a indústria quis, 

na verdade você tinha uma agência reguladora.  

 

 

Este depoimento mostra que as preocupações do entrevistado com o atendimento 

de questões legais. Vê-se em sua fala que não há um aprofundamento para entender o 

quanto estas questões foram importantes e motivadoras no tratamento dos problemas 

com o meio ambiente e o surgimento da QV. Porém, é necessário observar o quão 

foram relevantes, repercutindo por todo mundo a criação de instituições, como exemplo, 

EPA-EUA (1970), IBAMA (1989), como iniciativas visando mitigar as ações 

antropogênicas. Tendo, entre as várias responsabilidades, a incumbência de propor 

instrumentos jurídicos que permitissem quantificar/qualificar as espécies químicas 

presentes no ambiente, sendo um cenário que compõe as preocupações que levaram ao 

surgimento da QV.  

As falas dos entrevistados revelaram descritores considerados centrais na 

discussão, entre eles: poluição, problemas ambientais, reciclagem, mecanismo de 

regulação, leis, descartes, lançamentos de resíduos, criação de técnicas, e busca de 

alternativas. Estes podem ser enquadradas, segundo os deslocamentos discursivos 

propostos por Portilho (2010), no grupo que trata das soluções para os problemas que 
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podem ser resolvidos através de mudanças nos seus modelos produtivos e tecnológicos. 

Conforme descrito no trecho em destaque:  

Embora esta abordagem não tenha tirado a responsabilidade das 
nações ricas, deu a elas um argumento retórico, restringindo-se as 
mudanças no âmbito técnico e tecnológico das atividades produtivas21. 
Criam-se, portanto, novas formas de legislação, agências e instituições 
ambientais22, grandes investimentos e políticas voltadas para novas 
tecnologias e técnicas de produção limpa, ecoeficiência e produtos 

verdes, numa tentativa de reduzir os impactos ambientais do sistema 
de produção capitalista. As mudanças, no entanto, permaneceram 
restritas a reajustes na esfera de produção, com inovações técnicas, 
tecnológicas e legislativas dentro do mesmo modelo econômico, 
sendo rotulado de “eco-capitalismo”, ou seja, a integração dos 
constrangimentos ecológicos à lógica do capitalista. A poluição 
passou a ser vista como desperdício e os investimentos em meio 

ambiente como uma nova oportunidade de negócio (PORTILHO, 
2010, p. 48).      

 

 

Neste mesmo período são registrados grandes desastres ao redor do mundo: 

Bhopal, Seveso, Cubatão. Todos eles ligados diretamente à atuação da indústria química 

como uma atividade desenvolvida pelos químicos, carecendo, então, de uma resposta, 

de um caminho, uma filosofia que norteasse a atuação segura e responsável por parte 

desse setor industrial. Coincidências à parte, esta época marca um período de transição 

para o empresariado, que passa de vilão da natureza para a condição de Amigo do 

Verde, não se dando a mudança pelas vias de uma transição ideológica do setor 

industrial para a racionalidade ecológica. Pelo contrário, o meio ambiente deixou de 

significar custos extras (SORDI, 2012), o verde foi ressignificado passando a ser mais 

uma estratégia de marketing para o comércio.   

 No decorrer da entrevista, os professores passaram a questionar sobre quais são 

os princípios da QV. E depois de explicitado pelo entrevistador, alguns chegavam a 

citar: 

                                                           
21

 Essas discussões estão situadas desde a década de 1970, quando as nações ricas buscavam encontrar os 

responsáveis pela anunciada e proliferada crise ambiental. A priori encarregava-se o crescimento 

populacional dos países pobres de exercer forte pressão sobre o meio ambiente. Mas, sob pressão dos 

países em desenvolvimento passam a creditar tais problemas às cadeias produtivas, apontando soluções 

técnicas e tecnológicas como medidas necessárias para superação da crise.   
22

 O Brasil na expectativa de responder as demandas com relação ao tema cria em 1989, o IBAMA, e em 

1992, o Ministério do Meio Ambiente.  
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[P1] Se faço uso é de modo não intencional. 

 

[P5] Ah... Eu faço uso de alguns desses princípios, porém não com esse nome, Química 

Verde.    

 

 

 Desse modo, eles se sentiram mais à vontade e, de certa forma, até 

familiarizados com as ideias da QV, onde discorreram um pouco mais sobre o tema, 

relatando sobre a incorporação desta em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

conforme excertos a seguir: 

[P5] Em todos! No ensino, quando eu abordo sempre as questões ambientais, só que eu 

não trato como um tópico, Química Verde. Eu não trato isso como um tópico extra. Eu 

trato disso dentro do contexto. Na pesquisa, eu sempre oriento aos meus alunos quanto 

ao descarte do material poluente, dos riscos que eles correm. Dentro da pesquisa que a 

gente faz, a gente sempre busca trabalhar evitando produtos de alta toxicidade, por 

exemplo, substituindo metanol por etanol, quando possível. E na extensão sempre nas 

palestras que eu dou, ou nos minicursos, eu procuro abordar sempre as questões da 

Química Verde. Seja na eficiência de energia, na obtenção de novos fármacos, a partir 

de produtos naturais. Todas essas coisas eu abordo sem usar o nome Química Verde. 

Que pra mim [...] digamos assim, eu ouvi um tempo desse o termo Química Verde, e eu 

interpretei assim como outra linha de pesquisa que não é a minha.   

 

 

Um ponto de destaque fala de [P5], e segundo os dados obtidos, é a incidência 

de discussões sobre os riscos da utilização de determinados reagentes e a preocupação 

com os descartes em suas atividades que, de certa forma acabam incorporando alguns 

dos princípios balizadores da QV, como eficiência energética, utilização de produtos 

renováveis, substituição de solventes tóxicos, os princípios 5, 6 e 7, respectivamente. 

Cabendo ao final uma reflexão com base em algumas afirmações de Machado (2004), 

pois, para ele, a QV não surge como uma nova linha de pesquisa nem tão pouco subárea 

da química, ou ainda, segundo [P5] um tópico extra; pelo contrário, ela se apresenta 

numa perspectiva inter e transdisciplinar, sendo necessário que os químicos procurem 

ao máximo evitar a sua classificação por áreas de especialização, e possam incorporar 

esses princípios balizadores de modo a caminhar na direção de uma química 

sustentável.      

 E nesse contexto emergente, sustentam-se e fixam-se as ideias de QV. Surge 

como uma resposta, que os químicos nas suas mais variadas formações - acadêmicos, 

industriais ou engenheiros - devem incorporar para que possam contribuir de modo 
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significativo na resolução dos problemas ambientais observados. Trata-se também de 

uma nova rota, onde possa caminhar a indústria química, na expectativa de continuar a 

garantir o Desenvolvimento e o Progresso. Para isto, a QV visa buscar fontes 

alternativas de matéria-prima, novas técnicas de produção, de menor impacto possível, 

diante de um fator limitante para a sua atividade, que é a escassez progressiva de fontes 

de matéria-prima e energia. Sendo esta uma posição que reforça um sentimento 

arrogante, diante do cenário atual, conforme corroboram as ideias de Zuin (2008):  

Acreditar que a criação de novas moléculas inofensivas seja possível, 
que tenham um destino completamente previsto (com relação a sua 

degradação e combinação a outros materiais), confere às(aos) 
químicas(os) uma condição mítica, de criador(a) da matéria, o que 
significa no mínimo, desconsiderar a complexidade dos sistemas 
ambientais e ignorar que conhecemos apenas e tão somente, em 
alguma extensão, os dados toxicológicos, ecológicos, estabilidade de 
poucas substâncias, obtidos principalmente em condições controladas 
de laboratório, onde vários parâmetros são fixados (ZUIN, 2008, sem 
paginação).    

 
 

 Diante dos dados levantados pelas entrevistas, podemos inferir que os discursos 

gravitam, segundo os deslocamentos apontados por Portilho (2010), numa perspectiva 

resolucionista, ou seja, alicerçados na ideia de que o tratamento das questões ambientais 

passa exclusivamente por mudanças de ordem técnica em processos e produtos, guiados 

pela inovação, onde novos produtos possam ser incorporados à cadeia produtiva, e 

assim, como uma consequência direta, os consumidores passariam a adquirir estas 

mercadorias conscientes de que estão colaborando com a defesa do meio ambiente.  

 Ainda conforme os dados obtidos, alguns questionamentos podem ser realizados, 

pois as suas concepções se baseiam na “crença da capacidade ilimitada de substituição 

do capital natural pelo capital humano, suportada pelo desenvolvimento do 

conhecimento tecnológico e científico” (SÀ, 2008, p. 47). Segundo Dagnino (2008), sob 

essa ótica, o desenvolvimento de C&T aparece como determinante das mudanças que ao 

longo da história seriam responsáveis pela sucessão dos modos de produção. 

Neste contexto a QV se apresenta com um mecanismo propositivo de mudanças, 

um instrumento de racionalização
23

 que, do modo como é operado, é motivado para 

                                                           
23

Racionalidade e Racionalização são conceitos que têm sido fundamentais para se entender todo o 

desenvolvimento social e o progresso técnico das sociedades no seu projeto de modernidade (CARDOSO, 



150 

 

manter os interesses dominantes vigentes. Weber (2004) já chamava a racionalização de 

uma forma disfarçada de dominação política sobre a natureza e sobre a sociedade. Em 

Habermas (2011), um de seus principais críticos e comentador, define-a como “a 

ampliação das esferas sociais, que ficam submetidas aos critérios da decisão racional” 

ou ainda, “adaptações às novas exigências da racionalidade” (HABERMAS, 2011, p. 

45).  

Fundado em várias leituras, Dupas (2006) nos confere um conceito que permite 

entender o processo de crise caracterizado pela dominação capitalista dos modos de 

produção. Para ele, “é um processo de transformação em longo prazo de estruturas 

sociais cuja verdadeira intenção é a de manter uma dominação ocultada por uma 

referência aos imperativos técnicos” (DUPAS, 2006, p. 84). 

Para Morin (2011), a racionalidade consiste em fazer escolhas que 

incrementarão ao máximo o progresso da ciência. Trata-se de um jogo, um diálogo 

incessante em nossa mente, que cria estruturas lógicas aplicadas ao mundo e que dialoga 

com este mundo real. Enquanto que a racionalização seria o instrumento operativo, 

criado e instituído que visa consolidar tais projetos. Morin (2011) ainda nos chama a 

atenção para a ausência de uma clara fronteira que separe a racionalidade e a 

racionalização, sendo que a racionalização consiste em querer prender a realidade 

dentro de um sistema coerente, e assim, devido a uma leitura simplista, é que, com 

dificuldade, não estabelece relações diretas entre as várias contradições do mundo e o 

desenvolvimento da ciência, conduzindo os cientistas, especificamente os químicos, a 

incorporarem alguns discursos sem que percebam os reais interesses escondidos.  

Diante dos argumentos apresentados, acreditamos que no contexto que está 

inserida, a QV se apresenta como instrumento de racionalização do sistema 

hegemônico, ou seja, mais uma estratégia verde criada a fim de alcançar não o público 

consumidor, num primeiro momento, e sim buscar cativar adeptos em um grupo seleto e 

específico, representado por aqueles ocupados em desenvolver produtos e processos: 

químicos, engenheiros, etc., sendo assim, constitui-se em uma racionalização 

desfigurada em termos capitalistas, que rouba também à técnica moderna e a inocência 

                                                                                                                                                                          
2008). A ideia de racionalização descreve o processo pelo qual a natureza, a sociedade e a ação individual 

são crescentemente enquadradas por uma orientação voltada para o planejamento, o procedimento e ação 

racional (WEBER, 2004).  
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de uma simples força produtiva (HABERMAS, 2011). Força esta altamente 

especializada e de grande relevância ao se levar em consideração a organização e os 

espaços ocupados nas academias/indústrias. E com isso, os transcritos a seguir 

corroboram com as ideias por nós defendidas:  

A revolução significa apenas uma mudança do enquadramento 
institucional, que não afectaria as forças produtivas enquanto tais. 
Manter-se-ia, pois, a estrutura do progresso cientifico-técnico, apenas 
se modificariam os valores regulativos. Os novos valores traduzir-se-
iam para tarefas tecnicamente solucionáveis; o novo seria a direcção 
deste progresso, mas o próprio critério de racionalidade permanece 

imodificado. [...] No estado presente o homem é talvez mais impotente 
do que nunca perante o seu próprio aparelho (HABERMAS, 2011, p. 
54). 

 

Faz-se necessário observar que a QV, em quanto instrumento de racionalização, 

tem sido pensada em função de desenvolver produtos que agridam menos o ambiente, 

oriundos de fontes alternativas e consumidoras de menor quantidade de energia. Nesse 

sentido, “a tecnologia seria entendida com o fim de controlar coisas ou processos 

naturais, de especificar modos de fazer coisas, projetar produtos ou processos ou de 

conceber operações de maneira racional e reprodutível” (DAGNINO, 2008, p. 56).  

 Tendo em vista o referido cenário, o desenvolvimento da QV visa encaminhar 

alternativas de ordem científico-tecnológica, tendo como palavra de ordem 

SUBSTITUIR: processos e produtos poluentes, consumidores de grandes quantidades de 

matéria e energia. Pois, há que se observar que esses itens representam os principais 

entraves para a manutenção da atividade industrial, e assim, os processos e produtos 

poluidores têm a sua atuação regulada por normas e leis cada vez mais rígidas, podendo 

repercutir em multas altas, além de sanções judiciais que obriguem as empresas a 

prestar assistência às pessoas que possam estar envolvidas, como também um plano de 

recuperação e manejo para possíveis áreas afetadas, acarretando em um custo 

dispendioso.  

Um segundo item está relacionado à energia, haja vista que esta tem se 

caracterizado como um dos insumos de maior custo nas planilhas das fábricas. De 

maneira paulatina, são observados problemas referentes à oferta de energia, sendo a 

maior parte dela oriunda da queima de derivados de combustíveis fósseis, sem contar 
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que a demanda é crescente, por conta das políticas empregadas pelas fábricas que visam 

cada vez mais aumentar a produção, é como afirma Habermas (20011), no ambiente do 

capitalismo sempre se registrou a pressão para intensificar a produtividade através da 

introdução de novas técnicas. 

  No decorrer da entrevista e com base na literatura sobre QV como um 

instrumento para a sustentabilidade que deve ser adotado pelos químicos, na busca de 

propor produtos e processos menos agressivos ao meio ambiente (LENARDÃO et al., 

2003; MACHADO, 2004; 2007), começamos a discutir sobre uma possível crise e 

como a Química, enquanto Ciência, e os químicos, enquanto os seus profissionais, 

pesquisadores e professores, têm colaborado para o enfrentamento do atual cenário. 

  Do grupo de entrevistados, somente dois [P1] e [P4], apontaram para a não 

existência de uma situação de crise, sendo que os demais concordavam com essa 

possibilidade. Contudo, esse não era o foco principal que nos interessava nessa questão, 

e sim as discussões sobre sustentabilidade. 

  Também foi possível na fala dos entrevistados, evidenciar a não existência de 

um consenso sobre quão pouco/muito os químicos têm atuado de modo a mudar esse 

cenário. Entretanto, buscávamos encontrar articulações entre as ações dos químicos para 

o enfrentamento da crise, numa perspectiva da QV e a sustentabilidade em suas 

dimensões além da ambiental, observando se estas seriam reveladas nas suas falas, 

como: econômicas, sociais, culturais, e etc.  

[P1] Não acredito em crise! Os problemas ambientais cresceram em função do 

crescimento da população. Existe uma pequena parcela de profissionais preocupados, e 

atuam buscando soluções, mas não de uma maneira definitiva, soluções paliativas. 

Exemplo, um químico que trabalha na indústria desenvolve um processo, diminui a cor, 

mas não resolve. As ações para atender a legislação não é um enfrentamento definitivo, 

quando não há leis vamos jogar. Não é assim que funciona. Onde não há leis tudo é 

permitido.  

 

 

  Algumas ponderações podem ser realizadas quanto à fala de [P1], quando o 

sujeito ancora as suas concepções tomando como base o deslocamento discursivo que 

associa as questões ambientais com o aumento da população. Este argumento pode levar 

a uma relação distorcida, pois conduz a associação direta de que a degradação do 

ambiente é de única responsabilidade dos países mais populosos do mundo, que são 
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pobres e com isso acabam por tangenciar um ponto crucial, que é o estilo de vida 

opulente dos países ricos, responsáveis pela maior parte do consumo de matéria e 

energia na produção de bens materiais. Outras falas merecem destaque, como exemplo 

[P3]: 

 

[P3] Eu acho que a Sociedade Brasileira de Química, os profissionais da química, eu 

acho que tem uma grande gama de pessoas preocupadas em desenvolver novas 

alternativas de produtos, de materiais, de processos, de otimização de processos, mas 

ninguém vai fazer porque quer. Vai fazer se não vai tomar multa. Vai fazer porque 

alguém está mandando, porque se não, vai tomar multa.  

 

  De acordo com [P3], também recorrente nas dos outros entrevistados, alguns 

descritores foram destacados: busca de soluções; competência técnica; desenvolvimento 

e otimização de produtos e processos; atender a normas, leis e regulamentações; 

químicos muito bem treinados para desenvolver soluções; conscientização. Esses 

destaques permitem caracterizar as concepções dos professores no contexto da 

racionalidade técnica, que, em certa medida, representa um paradigma limitado para 

enfrentar os problemas tão complexos da sociedade atual, ainda em [P3]: 

[P3] Tem um monte de químico tentando fazer síntese, e ao invés de solvente tipo 

tetrahidrofurano (THF), tá usando água, por que é ambientalmente correto, perfeito! 

Maravilhoso! Só que fazer pesquisa é caro, e ninguém quer pagar caro e anos de 

pesquisa, enquanto podia estar produzindo com o solvente. Ele só vai modificar se ele 

perceber um benefício capitalista. O que eu vejo é por trás das coisas, por que as 

pessoas estão interessadas nisso, não é pelo simples processo. 

Somos extremamente competentes no sentido de propor alternativas para processos.  

 

  Os citados discursos nos relevam a crença de que os técnicos são responsáveis 

em propor soluções para a crise ou ainda para os problemas atuais, ao afirmar, [P3] 

Somos extremamente competentes no sentido de propor alternativas para processos. 

Mas, em contrapartida, enxerga a complexidade do processo quando aponta para os 

diversos interesses que estão envolvidos, como os econômicos, e que assim as 

determinações não dependem somente de critérios técnicos.  

  Esses dados são semelhantes aos apresentados por Roloff e Marques (2014), 

quando, em pesquisa realizada com docentes de universidades do Sul e Sudeste do 

Brasil, revelam falas nas quais a química surge como remediadora dos problemas 
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ambientais, numa concepção fundada na proposição de alternativas e soluções para os 

problemas; e a prevenção ambiental é tida como princípio dos químicos, apontando para 

uma nova forma de pensar na qual se evite contaminações.     

  Prosseguindo nas análises, observou-se que as dimensões ambiental, econômica 

e política foram elencadas pelos docentes. Com relação à ambiental, está caracterizada 

por elementos de várias correntes categorizadas por Sauvé (2006); a Recursista: numa 

preocupação para com a Gestão Ambiental; a Resolutiva: buscando levar ao 

conhecimento das pessoas os problemas ambientais, de modo a desenvolver 

competências para resolvê-los; e, ainda, a Cientificista: num deslocamento discursivo na 

perspectiva de substituição dos modelos produtivos e tecnológicos, ideias essas, 

próximas das propostas por Portilho (2010).  

  Relacionada à dimensão política, são evidenciados os discursos que remetem a 

preocupações eminentemente voltadas a atender normas, padrões, resoluções e/ou leis, 

tratando dessas questões numa perspectiva de Gestão Ambiental, ou segundo Leff 

(2006), são preocupações em Saneamento Ambiental. Todo o esforço depositado é de 

poder formar técnicos de excelente qualidade que saibam qualificar, quantificar e gerir 

processos, pois, possíveis substâncias que podem ser parametrizadas por essas normas, 

não podem deixar de atender aos padrões. Conforme enfatizado nas falas de [A1] e de 

[A3]: 

[A1] Quando não há leis vamos jogar. Não é assim que funciona. Onde não há leis tudo 

é permitido.  

 

[A3] Mas ninguém vai fazer porque quer. Vai fazer se não vai tomar multa. Vai fazer 

porque alguém tá mandando, porque se não, vai tomar multa. 

 

 

  Com isso, a dimensão política é vista como reguladora de ações, responsável  

pelo estabelecimento de padrões de condutas, leis; e assim, outras questões de 

pertinência que deveriam estar envolvidas como os acordos vinculados a erradicar a 

pobreza extrema, garantia do respeito à diversidade biológica e cultural, a garantia de 

uma democracia participativa, o combate às ações de grupos mafiosos e da corrupção, 

não foram observados. Enfim, sem contar na luta para aumentar os incentivos públicos 

para financiamento das pesquisas que priorizem diminuir a dependência desse tipo de 

atividade dos grandes empresários (VILCHEZ; PÉREZ, 2011). 
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  Quanto à dimensão econômica da Sustentabilidade, a fala de um dos 

entrevistados nos chamou a atenção, pois o mesmo aborda este ponto para além da 

associação com a preocupação em atender protocolos, padronizações e/ou leis. E, assim, 

podendo tocar no cerne da questão, num item que fica oculto nas entrelinhas, que são às 

relações político-econômico-industriais, e as discussões entre produção e o consumo. 

Como pode ser verificado na fala de [P5]: 

[P5] Eu acho que foram criados (os princípios da QV) basicamente por motivações 

econômicas. Falando sinceramente, o que motiva realmente o cuidado com o meio 

ambiente é o econômico. E a partir daí, do momento em que o descuido com a natureza, 

ou seja, aquilo que não é verde, começa a afetar de modo demasiado os seres humanos, 

ou seja, nós somos um tanto quanto egoístas [...] A indústria tem interesse nisso? A 

indústria quer isso? O consumidor quer isso? Por que tudo aquilo que é renovável, que 

protege o meio ambiente, que cuida do meio ambiente é mais caro. Certo! O que 

impulsiona é a economia, não adianta o químico ter um produto revolucionário que 

não polui se a indústria não tiver interesse. Eu não vou fazer, e daí as pessoas não vão 

comprar e como é que você fica.  

 

  Conforme visto, devemos destacar o alerta de Zuin (2011) para o risco de o 

conceito de QV se transformar em um slogan nas mãos de políticos, empresários, ONGs 

e industriais. Pois estes podem reivindicá-lo para o atendimento dos seus interesses e 

usá-lo como argumento em conflitos políticos, defendendo de modo unilateral seus 

propósitos sem as devidas justificativas para esclarecer por que as suas ações podem ser 

classificadas como sustentáveis ou verdes. 

   Diante do exposto, o que se pode observar é que a QV emerge como uma 

filosofia que tem como pano de fundo a sensibilização e a conscientização relacionadas 

à conjuntura da crise mundial, porém, as suas ações se revertem para cuidados com o 

meio ambiente com vistas a evitar pagamento de multas, esgotamento das fontes de 

recursos e altos custos de energia em seus processos produtivos, visando que, deste 

modo, garantam a sustentabilidade econômica da atividade química industrial 

(MÉSTRES, 2013). 

  Nesse sentido, surgem iniciativas para a criação de instrumentos de 

racionalização que visam assegurar a perdurabilidade do interesse da classe dominante, 

tais como: exploração dos recursos naturais, produção em larga escala e, em excedente, 

obtenção de lucro em curto prazo, e nesta perspectiva a QV é contemplada. Utilizam-se 

para isso vários mecanismos a fim de manter as estruturas de poder dos interesses 
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dominantes, sendo o discurso um deles. Esta análise revela, segundo estudos realizados 

por Lozano (2013), que corroboram com as informações aqui expostas, um discurso 

dominante com as seguintes características: um plano disciplinar baseado no 

objetivismo, no racionalismo e no reducionismo molecular, deixando transparecer uma 

química alicerçada no pragmatismo, onde os objetivos de investigação são claros, 

conduzindo as necessidades industriais. 

   Desta feita, indaga-se: Que Verde é esse que está inserido nesse discurso? O 

verde aqui se apresenta como um instrumento de racionalização dos dispositivos 

econômicos que pouco representa um mecanismo voltado para a sustentabilidade. 

Nestas condições, o verde vai operar com clara preocupação com os custos e os lucros, 

conforme anteriormente discutido. Ele passa a ser apropriado pelos vários sujeitos 

envolvidos no processo, dentre eles, os industriários, sendo ressignificado com a 

intenção de conquistar um seleto espaço no mercado consumidor, como a própria fala 

de [P5] havia suscitado.  

[P5] Por que tudo aquilo que é renovável, que protege o meio ambiente, que cuida do 

meio ambiente é mais caro. Certo! 

 

 

  A Agenda 21, a declaração do Rio e o tratado das ONGs passam a interpretar a 

questão ambiental por outro viés, tendo como referência o impacto provocado pelo 

estilo de vida e o consumo dos países centrais, inaugurando assim o deslocamento 

discursivo “dos problemas ambientais causados pela produção para os problemas 

ambientais causados pelo consumo” (PORTILHO, 2010, p. 51). Mudando, dessa forma, 

o foco das políticas ambientais, que partiram do controle da poluição a partir da década 

de 1980, passando para a preocupação com o desenvolvimento de uma produção limpa 

e gerenciamento de recursos naturais e, por fim, chegando aos dias atuais às políticas de 

consumo.  

Nesse contexto erige-se toda uma miríade de produtos que são 
comercializados coma etiqueta do ambientalmente correto. Como 
exemplo, alimentos são vendidos com o rótulo de orgânicos, 
fornecendo a impressão ao consumidor de que deve consumir um 

produto de melhor qualidade, ocorrendo à incorporação do custo 
ambiental no preço das mercadorias. Além disso, parece caber 
exclusivamente a cada indivíduo a condição de possuir uma vida mais 
adequada, a despeito de quaisquer outras determinantes sociais e 
econômicas (ZUIN, 2011, p. 33).  
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  Os debates sobre produção e consumo gravitavam em torno da ideia de que a 

melhoria da qualidade ambiental passa pela substituição de bens e serviços mais 

eficientes e menos poluentes assim como a adoção de um consumo consciente, sendo a 

QV um discurso inserido neste contexto, o que acabou por construir sentimentos, 

comportamentos e atitudes voltadas para um Consumo Verde (PORTILHO, 2010; 

SORDI, 2012) provocando um sentimento de que as ações individualizadas são 

suficientes para o enfrentamento da crise.  

  O consumidor verde foi difundido como sendo aquele que insere em seu poder 

de escolha, além das variáveis qualidade/preço, a ênfase em produtos classificados 

como sendo os que menos agridem o ambiente. A geração ‘ambientalizada’ é formada 

por pessoas com certo poder aquisitivo, que podem, querem e compram, mas que ao 

mesmo tempo, buscam conciliar uma preocupação ética para com o meio ambiente, 

munidas pelo sentimento de que estão fazendo a sua parte. É neste contexto que Portilho 

(2010, p. 117, destaque nosso) faz um alerta, pois, a opção de “comprar para um futuro 

melhor acabou sendo rapidamente posta em questão, virando uma grande armadilha”.  

  Segundo Loureiro (2012a), nesse momento as empresas passaram a se mobilizar 

com a intenção de alcançar padrões ambientalmente aceitos, como um fenômeno mais 

associado às estratégias de mercado do que mesmo a princípios éticos ou de defesa da 

natureza. O ambiente passou a ser um item de extrema importância na busca para 

definir quais empresas estão inseridas no mercado mundial. “O objetivo das empresas, 

sejam nacionais ou internacionais, é o de obter vantagens competitivas, e os 

investimentos são feitos para ampliar o mercado de consumo de bens verdes” 

(LOUREIRO, 2012a, p. 31). 

  Leff (2010a, p. 69) nos alerta para formulações ideológicas dentro do terreno 

ambiental, “que tem por interesse gerar discursos com a função de neutralizar na 

consciência dos sujeitos o conflito de interesses que estão em jogo”. Assim, os dados 

obtidos e o diálogo com a literatura pesquisada que trata sobre QV, nos leva a inferir 

que essa filosofia representa um simulacro, segundo os dizeres de Leff (2006), na 

medida em que procura internalizar a dimensão ambiental dentro da perspectiva 

econômica. 
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Num aprofundamento das discussões para o entendimento dos argumentos 

ideológicos enganosos, são imprescindíveis os alertas para as várias mudanças que o 

capital sofre em momentos de crise. A citar, tivemos recentemente a iniciativa de 

inaugurar um “marketing verde” (LEFF, 2006) utilizando slogans do tipo: crescimento 

sustentado, mecanismo de desenvolvimento limpo, desenvolvimento sustentado, 

responsabilidade socioambiental, créditos e sequestro de carbono.  

Porém, é necessário entender que tais discursos mascaram, cobrem com uma 

cortina de fumaça resultante da degradação entrópica do planeta, os reais objetivos desta 

retórica que é a manutenção da hegemonia capitalista, caracterizada pela apropriação da 

natureza, produção excedente, geração de lucros e acúmulo de riquezas. É a velha lógica 

do capital para atender os interesses particulares, porém ilustrada de verde.  

  Sordi (2012), ao discutir sobre os sentidos que envolvem a produção de plástico 

verde por conta da instalação de uma unidade fabril no Rio Grande do Sul, afirma, 

categoricamente, que a utilização da imagem de um produto representa uma forma de 

exploração do mercado verde. Ainda segundo a estudiosa, estamos diante de uma 

“maquiagem ecológica” caracterizada por duas etapas. Na primeira, a apropriação por 

parte da indústria do discurso do outro, nesse caso, do ambientalista que incorporou o 

verde aos seus produtos, carregando um forte simbolismo associado com a preocupação 

de salvar a terra. A segunda etapa corresponde à manipulação do discurso, onde o 

“verde é ressignificado conforme os interesses, disputas ideológicas e econômicas” 

(SORDI, 2012, p. 29).  

  Nesse ponto reside o perigo, pois estas noções são divulgadas e vulgarizadas, 

fazendo parte dos discursos oficiais e da linguagem comum (LEFF, 2010a) e, desta 

forma, apropriadas sem que haja uma leitura crítica e discussões aprofundadas, 

permitindo identificar as características de elementos do discurso que procuram nesse 

contexto preservar e garantir a hegemonia dos interesses dos grupos econômicos 

dominantes.  É neste contexto de produção objetivando o lucro que os discursos da QV 

estão ancorados. 

  Ressaltamos que no mencionado cenário a preocupação “verde” está inserida em 

investir milhões de dólares em produtos e processos ambientalmente benignos, que 

consumam menos energia e poluam menos, diminuindo custos com resíduos e possíveis 
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responsabilizações em situações de acidentes. Sabendo que o crescimento da 

consciência ambiental por parte dos cidadãos permite descriminar quais produtos são 

menos agressivos ao ambiente tendo reflexos diretos em suas vendas (REYES-

SÁNCHEZ, 2012).     

  E a Química Verde é um instrumento que caminha em direção à 

sustentabilidade? Diversos pesquisadores interessados sobre o tema são categóricos ao 

dissertar sobre a importância e a relação intricada existente entre a QV, o 

desenvolvimento sustentável e a Sustentabilidade. Conforme argumentam Machado 

(2011), Vilches e Pérez (2011), Marques et al. (2013), entre outros, tal qual pode ser 

observada claramente na transcrição do pensamento abaixo:  

O desenvolvimento sustentável, evidenciando que se trata de um 
conceito mais amplo, do qual a QV é uma componente importante. O 
desenvolvimento sustentável envolve, além das facetas tecnológicas e 
ambientais da QV e do DfE, uma forte componente social – 
possibilitando mudanças de outro tipo que não as tecnológicas do 
âmbito da ecologia Industrial, por exemplo, a contenção do consumo 
de bens em favor da sua conservação, ou o uso do transporte coletivo 
em vez de automóvel para utilização pessoal, por opção individual ou 

societária. A inserção e papel da QV na sustentabilidade é um tema 
muito complexo, mas muito importante para o desenvolvimento de 
ambas (MACHADO, 2011, p. 538).  
 
 
 

  Nesse contexto passamos a conduzir as entrevistas na expectativa de buscar 

elementos da existência ou não de relações entre QV e DS. Inicialmente faz-se 

necessário registrar que as respostas obtidas foram sucintas e superficiais, sendo que 

alguns até se abstiveram de tentar responder. 

[P1] Não sei, pois não sei os conceitos, e então como relacionar.  

 

[P6] A Química Verde seria um ramo que estará dentro do desenvolvimento 

sustentável, não sei até que ponto.   

  

  Dentre todos os questionamentos antes realizados, nesse foram registrados os 

discursos mais lacônicos. Outra discussão importante é que apesar da QV e DS 

manterem relações, pois surgiram diante da mesma conjuntura e representam 

mecanismos que buscam dar respostas às condições da crise na qual a humanidade vive, 

eles não se apresentam como a mesma coisa, segundo a transcrição de [P2] a seguir:  
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[P2] Totalmente, para mim é a mesma coisa a palavra Química Verde e 

Desenvolvimento Sustentável, eu não consigo distinguir o que é uma ou o que é a outra. 

Ou existe essa distinção? As duas coisas estão intimamente ligadas.   

 

 

  Os dados levantados corroboram com Marques e Machado (2014), quando na 

análise de livros e artigos buscando avaliar as relações entre QV e sustentabilidade 

ambiental, afirmam que a maioria dos autores não possuem uma clara distinção entre os 

conceitos de QV e DS.  Em muitos casos por eles analisados, faz-se referência a 

componente econômica do DS, onde a sustentabilidade do negócio e termos similares 

são utilizados. No seu conjunto, os resultados mostram que os químicos, embora 

mencionem o DS e a sustentabilidade ambiental, não prestam a atenção necessária para 

ancorar a QV no contexto da sustentabilidade ambiental (MARQUES; MACHADO, 

2014). 

  Neste sentido, Reyes-Sánchez (2012) e Leff (2006; 2010a; 2010b) alertam para 

os cuidados com a apropriação de conceitos como: desenvolvimento sustentado, 

desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Segundo eles, tais termos fazem parte de 

todo tipo de discurso – político, acadêmico, empresarial – “como formas de se referir 

indistintamente a um crescimento econômico progressivo e/ou a uma concepção de 

desenvolvimento ligada a um equilíbrio do ecossistema, sem que na realidade 

signifiquem a mesma coisa” (REYES-SÁNCHEZ, 2012, p. 224). Segundo o comentário 

transcrito, podemos inferir que tanto as ideias de DS e de QV, do modo como postas 

foram apropriadas com base nos trechos dos discursos das referências apresentadas, e as 

suas possíveis relações, são nada mais do que estruturas de racionalização operadas pelo 

sistema dominante. Assertiva que também podemos observar em outra fala: 

[P5] Com certeza eu acho que óbvio, até porque a sustentabilidade como eu defino é 

que você viva em equilíbrio com o meio ambiente. Aquilo que você retira do meio 

ambiente você consiga de alguma forma ou devolver, ou então, tirando ou permitindo 

que o próprio meio ambiente se regenere.    

 

  Os dados obtidos trazem evidências de uma visão recursista/preservacionista do 

ambiente (SAUVÉ, 2005), conforme antes já discutido. As informações levantadas não 

nos permite aprofundar as discussões, porém, é necessário abordar com cuidado as 

relações entre QV e DS como mecanismo voltado para a sustentabilidade. Pois esta tem 
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surgido numa via negativa, devido à associação estabelecida de que este conceito 

representa uma consequência direta da evolução das ideias de desenvolvimento 

sustentável, como se pode observar na transcrição a seguir:  

O conceito de sustentabilidade é estabelecido e preconiza que 
devemos satisfazer as necessidades atuais dos seres humanos, não 

comprometendo a capacidade das gerações futuras satisfazerem as 
suas necessidades [...] Estava estabelecida, portanto, não somente uma 
mudança que levaria muitas empresas a reavaliarem os seus processos 
de produção, buscando ganhos ambientais além dos econômicos [...] 
(FARIAS; FÁVARO, 2011, p. 1090).  

 

  O conceito de DS é marcado por toda a discussão envolvendo a polissemia desta 

terminologia, e é nesse ponto que cabe aqui a discussão. Referenciais teóricos que 

buscam discutir as relações entre QV e DS carregam em si uma noção de DS passível de 

várias críticas, pois, sustentam-se em bases que Sá (2008) chamou de desenvolvimento 

sustentável fraco, como se pode verificar na fala de P5, que em certa medida coaduna 

com as ideias levantadas nos referencias que tratam sobre QV e DS.  

A importância da química verde como uma alternativa no mundo em 
desenvolvimento não pode deixar de ser enfatizada. O 
desenvolvimento sustentável depende de fornecimento de bens e 
serviços para uma população em crescimento sem sacrificar a 
qualidade ambiental. [...] o maior próposito é formular um modelo de 
desenvolvimento sustentável na qual a prevenção da poluição seja 
usada para criar um balanço entre desenvolvimento econômico e 

proteção ambiental (HJERESEN; SCHUTT; BOESE, 2000, tradução 
nossa).    

 

  Tanto na literatura que nos serviu de base, como nos resultados por nós 

encontrados nesse estudo, há claramente uma assimetria referente à importância 

atribuída às dimensões fundamentais da sustentabilidade, nas quais os aspectos 

econômicos e ambientais estão, sem sombra de dúvidas, encarados com uma maior 

importância quando comparados ao aspecto social, este menosprezado, devido aos 

ambientais estarem relegados às questões principalmente de ordem técnica. É evidente a 

preocupação da QV com a gestão do meio ambiente, numa característica muito próxima 

da Química Ambiental. E as preocupações econômicas estão eminentemente voltadas 

para uma economia competitiva, que permita garantir as condições necessárias para a 

manutenção do crescimento da atividade químico-industrial. 
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  Segundo a análise das informações obtidas através das entrevistas, mesmo que 

sucintas, e fazendo um comparativo com os fragmentos ora transcritos da literatura 

consultada, esses trazendo um maior número de elementos descritores no corpo texto, 

de toda forma, são fortes as evidências da aproximação nas falas. Outro ponto comum é 

quanto à notável ideia de desenvolvimento numa perspectiva quantitativa, associada 

com crescimento em termos físicos, num sentido de equilíbrio e de manutenção do meio 

natural.  

  Tal concepção surge fundada na suposição de que o desenvolvimento econômico 

é considerado como base para o desenvolvimento humano e, indissociável da 

conservação dos recursos naturais e de um compartilhamento equitativo, numa corrente 

desenvolvimentista (SAUVÉ, 2005). Onde o conceito de sustentabilidade possui uma 

estreita relação com viabilidade e está intimamente ligado com a perspectiva 

econômica, “sustentabilidade esta geralmente associada a uma visão enriquecida do 

desenvolvimento sustentável, menos economicista, na qual a preocupação com a 

sustentabilidade da vida está relegada a um segundo plano” (SAUVÉ, 2005, p. 38).  

  Araújo (2004) em suas investigações, tendo as devidas preocupações com as 

mais diversas críticas que envolvem a temática do Desenvolvimento Sustentável, e a 

ideia de que sustentabilidade não passa de um termo enriquecido do DS, propõe um 

conceito bastante arguto sobre a concepção na qual procura incorporar as suas 

dimensões:  

O termo sustentabilidade prediz um desenvolvimento viável no tempo 
em que a condição primordial está na capacidade dos sistemas 

socioeconômicos se manterem em desenvolvimento ou crescimento, 
regulados pelas limitações impostas pela relação da tecnologia e 
organização social sobre a capacidade de suporte do meio ambiente 
(ARAÙJO, 2004, p. 86).   

 

  Tomando como base os estudos publicados por Layrargues e Lima (2014), nos 

quais os autores analisam e elaboram um quadro das macrotendências político-

pedagógicas para a Educação Ambiental no Brasil, e buscando propor uma possível 

analogia, poderíamos classificar os discursos da Química Verde, em tela investigados, 

enquadrados na chamada “Macrotendência Pragmática” (LAYRARGUES; LIMA, 

2014). Esta apresentando fortes similaridades e alinhamento conceitual com a “Corrente 
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Desenvolvimentista” proposta por Sauvé (2005), e com a “Concepção Racional” 

categorizada por Tozoni-Reis (2008).  Segundo Layrargues e Lima (2014, p. 32): 

A macrotendência pragmática representa uma derivação evolutiva da 
macrotendência conservacionista, na medida em que é sua adaptação 
ao novo contexto social, econômico e tecnológico e que têm em 
comum a omissão dos processos de desigualdade e injustiça social. 
Ambas são comportamentalistas e individualistas, mas a forma 
conservacionistas é uma versão mais ingênua e enviesada de grupos 

mais ligados às ciências naturais que entendem a crise ambiental e a 
Educação Ambiental dessa maneira, ora por que não tem uma reflexão 
sociológica da questão ambiental ora porque entendem que 
politicamente é melhor não misturar ecologia e política, e neste caso, 
nos referimos a atores ideologicamente interessados em evitar uma 
perspectiva de conflito da abordagem da questão.  

 

  Essa perspectiva percebe o meio ambiente destituído das componentes humanas: 

social, político e econômico. A natureza é entendida como uma mera coleção de 

recursos naturais em processo de esgotamento, aludindo-se ao combate, ao desperdício, 

a revisão do paradigma do lixo como exemplos, deixando à margem questões 

fundamentais, inclusive aquelas responsáveis pela própria crise mundial. 

(LAYRARGUES; LIMA, 2014). Caracteriza-se pelo domínio da lógica de mercado, 

frente às outras dimensões, alicerçadas na ideologia do consumo, na revolução 

tecnológica como última fronteira do progresso, e na inspiração privatista que se 

evidencia em termos como: economia e consumo verde, responsabilidade 

socioambiental, mecanismos de desenvolvimento limpo.  

  São recorrentes dentro da Macrotendência Pragmática as concepções de agir 

através da criação de mecanismos que busquem corrigir as imperfeições do sistema 

produtivo baseado no consumismo, na obsolescência planejada e na descartabilidade. 

Busca atender as demandas de uma pauta marrom24
 (LAYRARGUES; LIMA, 2014), 

voltadas para o consumo sustentável. Trazendo como suas principais deficiências a 

ausência de uma reflexão articulada que busque compreender as causas e os efeitos dos 

problemas da crise ambiental; bem como a carência de uma reflexão sobre a crença na 

neutralidade e no mito salvacionista de C&T, reduzindo a complexidade ambiental a 

                                                           
24

 Existe no meio da Química uma analogia à “pauta marrom” criada pelo professor Michael Cann, da 

Universidade de Scranton, muita divulgada e conhecida pelos mesmos por “Química Marrom”. Sendo 

empregada para processos e produtos que não contemplam os princípios balizadores de QV, por nós 

discutidos.  
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uma mera questão de inovação tecnológica, creditando aos princípios do mercado a 

capacidade de promover a transição para a sustentabilidade, e findando em operar 

mudanças superficiais, tecnológicas e comportamentais, trazendo como consequências 

uma percepção superficial e despolitizada das relações sociais e de suas interações com 

o meio. 

  É necessário revisar, avançar e aprofundar esse tipo de discussão, pois do modo 

como essas retóricas vêm surgindo, acabam carregando consigo muitas “sombras no 

verde” (FERREIRA; ROCHA; SILVA, 2013, p. 87). A disseminação e vulgarização de 

alguns discursos é uma antiga estratégia do capital. A assimetria de importância, ou a 

omissão dada às dimensões da sustentabilidade econômica, social e ambiental acabará 

por simplificar a uma “sustentabilidade pintada de verde” (FERREIRA; ROCHA; 

SILVA, 2013, p. 89). Neste sentido, parte daqui mais um alerta para que seja possível 

entender como o capitalismo é teorizado, e se utiliza deste mecanismo para a 

manutenção dos interesses de um pequeno grupo. 

Uma das visões sobre o capitalismo, presente na perspectiva que pode 

ser considerada hegemônica sobre o consumo sustentável, se baseia na 
tese da universalização, sugerindo que o capitalismo e sua 
racionalidade instrumental estão presentes em todas as áreas da 
interação humana, incluindo a vida social. Nesta visão, as relações 
societais capitalistas são onipresentes e todos os aspectos da vida 
social e econômica foram, virtualmente, transformados em 
mercadoria. [...] Nessa perspectiva, o discurso sobre consumo 

sustentável é fortemente, se não exclusivamente, focado nas 

relações técnicas de produção e suas consequências ambientais. 
Não propõe nenhuma transformação fundamental da sociedade 
capitalista e sua racionalidade, propondo, ao contrário. Ajustes para 
reorientar a relação produção-consumo em direção a uma forma mais 
“ambientalmente benigna”. [...] Dentro dessa perspectiva, consumo 

sustentável seria principalmente uma forma de competição 

tecnológica que agrega um “brilho verde” ao capitalismo, 
reforçando suas inerentes dinâmicas e tendências, sem se diferenciar, 
fundamentalmente, da estratégia de consumo verde. [...] Dessa forma, 

as consequências de nossas velhas maneiras de aquisição e gasto, 

até então obscuras, seriam agora tornadas transparentes pelo 

discurso verde com o objetivo de estimular um processo reflexivo 

e cognitivo que guiaria o indivíduo e as demandas sociais para 

processos de produção e consumo menos predatórios (PORTILHO, 
2010, p. 158 – 159, grifo nosso).   

 

  Os destaques dados ao texto são considerados importantes, pois, apesar da autora 

tratar do consumo, ao ler o fragmento e ao promover tais destaques, fica evidenciado o 
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quanto essas ideias marcam as nossas discussões sobre QV. No nosso entender, sendo a 

indústria química um setor responsável pela transformação da natureza em bens de 

consumo, urge daí a sua importância estratégica diante deste cenário no qual, por conta 

dos vários desastres resultantes da intervenção desse setor industrial já historicamente 

relatados, fez-se necessário, e de certa forma urgente, buscar um mecanismo discursivo 

que vise promover uma aproximação entre a química, sua indústria e a sociedade.   

  É pertinente ressaltar a importância e a relevância da busca por um instrumento 

capaz de promover tal aproximação, pois, conforme sinalizado nas discussões, e esse é o 

motivo da nossa preocupação, os discursos dos sujeitos da pesquisa, bem como o 

referencial teórico ora utilizado, carregam vários elementos comuns aos discursos da 

racionalidade técnica, quando observamos o destaque atribuído a: Técnicas, Produção, 

Eficiência, Qualidade, Formação Técnica, Solução Técnica, Substituição, Padrões, entre 

outros. E assim, as questões humanas e sociais ficam limitadas à necessária 

conscientização para um possível processo de escolha, como discutido por Portilho 

(2010). 

  Assim, de acordo com a literatura pesquisada e as concepções dos sujeitos da 

pesquisa, podemos inferir a preocupação de que a Química Verde se apresente como: 

um instrumento em busca da sustentabilidade. Entretanto, faz-se necessário alertar que, 

segundo as discussões ora expostas, ela tem se configurado como um mecanismo de 

racionalização, à medida que esconde as várias facetas de um discurso capitalista 

ultrajado, de modo a não contrariar os seus interesses. Tal discurso se apropria da 

natureza de forma devastadora e, para isso, utiliza de instrumentos que humanizam o 

capital, sendo o “verde” um deles. Reduzindo a QV a uma reformatação da química 

tradicional, com o objetivo de se obter produtos químicos que causem menos impactos 

ao ambiente dos que os atualmente utilizados. Como nos aponta os argumentos de Zuin 

(2011):  

Na esfera das inovações tecno-científicas, as quais se tornam objeto de 
desejo de pesquisadores no campo da química, distingue-se a Química 
Verde. Porém, na chamada sociedade do espetáculo, esta filosofia 

pode se converter em um slogan. Hoje, ao se publicizar, ou vender, o 
slogan da química verde como um absoluto da dimensão ambiental, 
como sinônimo de química ambientalmente correta, que não é 
compreendida de forma profunda, contribuímos, ao fim, por engendrar 
a discriminação, a exclusão, a marginalização, pois neste ‘correto’ que 
exige uma integração e comprometimento dos membros do campo, há 
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uma tendência totalitária, muito semelhante à concepção e uso do 
discurso “politicamente correto” (ZUIN, 2011, p. 115, grifo da 
autora).   
 

 
 

  Para a QV se tornar uma filosofia que seja um instrumento para a 

sustentabilidade, é necessário pensar além da visão reducionista e disciplinar 

característica da racionalidade técnica. Transpor este obstáculo tão criticado, e que 

acabará por transformar essa filosofia em instrumento de racionalização. O pensamento 

disciplinar é insuficiente para tratar das questões mais urgentes da humanidade que, a 

cada dia, apresentam-se mais complexas e interconectadas. Assim, é necessária a 

adoção de uma visão sistêmica, complexa, transdisciplinar, interdisciplinar e holística, 

que permita realizar uma leitura mais ampliada do mundo, e consiga enxergar além dos 

problemas associados com as atividades da química, como a poluição, por exemplo, e 

perceber que outros aspectos também estão envolvidos.  

  E no cerne desse contexto, passa pela a adoção da QV não como a busca de um 

conjunto de soluções técnicas, mas uma perspectiva ampliada, que se apresente como 

uma filosofia para os químicos que contemplem aspectos axiológicos e gnosiológicos, 

não só no exercício das atividades profissionais, como também na inserção diária para 

uma prática cidadã.  

  Quanto à sustentabilidade, ao apoiar-se de modo simétrico entre as bases do seu 

tripé – Econômico, Social e Ambiental – resultará em um instrumento teórico capaz de 

ir além da defesa dos interesses econômicos de grupos políticos ou econômicos, 

buscando um desenvolvimento não fundado somente em aspectos quantitativos, mas 

que se espraia do ponto de vista qualitativo, podendo reinventar a economia para o 

futuro. A Sustentabilidade como um instrumento que pense na condução da sociedade, 

não mais baseada no ter, mas sim em uma perspectiva ontológica que conduza à 

ressignificação do ser, permitindo que novos valores sejam construídos e velhos valores 

possam ser transformados. E assim, a justiça social, a igualdade de direitos e deveres, a 

democracia participativa, o respeito às culturas locais, o combate à corrupção, a 

economia solitária e o respeito às mais diversas opiniões, sejam as palavras de ordem 

que guiem a sociedade em direção a uma nova racionalidade.  
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8.0  CONSIDERAÇÕES FINAIS – A GUISA DE TRAZER POSSÍVEIS 

CONTRIBUIÇÕES 

 

 Esta pesquisa buscou investigar como as questões ambientais estão sendo 

inseridas no curso de licenciatura em química, oferecido pela Universidade Federal de 

Sergipe, na perspectiva de analisar se essas são encontradas nas componentes 

curriculares e de que forma são tratadas nas atividades docentes. E assim, buscar 

contribuir de maneira prospectiva, entendendo que a presença das questões ambientais 

na formação docente representa uma poderosa ferramenta na condução de uma 

formação humanista e generalista dos futuros professores. 

O primeiro ponto investigado se referiu à organização das componentes 

curriculares. Analisou-se se as questões ambientais se fazem presentes nas 

preocupações relacionadas com os problemas ambientais. Pode-se constatar a influência 

marcante do disciplinarismo na estruturação do currículo. Este modelo, em certa 

medida, conduz os professores a refletir e organizar as suas atividades centrados no 

tratamento de conteúdos científicos, carecendo ainda de uma flexibilidade para a 

inserção das questões ambientas de maneira intencional. Esse dado é verificado desde a 

oferta das disciplinas, o curso apresenta-se pouco flexível.  

Merece ser apontado relativo não atendimento das preconizações legais da LDB, 

PNEA e das DCNEA, quando as mesmas propõem que a Educação Ambiental faça 

parte das ementas e das atividades de todas as disciplinas, devido ao seu caráter 

complexo, holístico e transdisciplinar. Quanto a isso, o que pudemos observar foi à 

oferta de uma disciplina Educação e Ética Ambiental, de caráter optativo, que é 

relevante, mas, por si só, não consegue atender os objetivos da Educação Ambiental. E 

o seu caráter optativo, dentro da estrutura analisada, apresenta-se como um fator 

limitante para que os discentes tenham contato pedagógico com tão relevantes 

discussões. Ainda que fosse obrigatória, uma disciplina em si, não atenderia as 

preconizações legais quanto à EA, pois esta deve ser intencionalmente inserida nas 

diversas componentes do currículo.   

 Sobre a Ambientalização Curricular, constatou-se que algumas disciplinas, 

precisamente oito, possuem características as quais poderiam proporcionar uma possível 
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ambientalização, em outras palavras, contatou-se que preocupações com a dimensão 

ambiental não são marcantes, tendo o curso de Química da UFS um currículo pouco 

ambientalizado. Assim, suas contribuições são mínimas para uma formação que 

proporcione trabalhar, discutir e vivenciar nas atividades rotineiras, as tão complexas 

abordagens referentes e associadas com as questões ambientais. Considera-se que para 

inserir a dimensão ambiental, é necessário partir da construção do currículo com base 

em critérios como: Contextualização, Ordem Disciplinar, Complexidade, Espaços de 

reflexão e Participação democrática, etc. seriam suficientes na busca de formação de 

professores de química com excelência.  

É interessante destacar que poderia ser ofertado um curso híbrido, com 

atividades presenciais e a distância, conforme propostas de Demo (2011), mas, o que se 

observa nos dias atuais é um curso totalmente presencial. Este poderia mesclar os 

momentos presenciais, que não fossem somente de aulas, como também atividades de 

orientações, dúvidas, produção coletiva de materiais, entre outras; combinados com a 

utilização de ferramentas da tecnologia da informação e comunicação, com acesso à 

internet, que de certa forma poderiam garantir mais tempo de estudo e pesquisa para os 

discentes numa busca incessante pela produção com autoria.  

Em relação à categoria de análise que investigou os Problemas Ambientais, 

constatou-se nas falas dos docentes, o tratamento de eventos restritos aos espaços físicos 

de seus laboratórios, onde em circunstância alguma os problemas ambientais de 

ocorrência local, regional ou global foram citados, o que chamamos de um contexto 

micro. Quanto às subcategorias elencadas, a contextualização é contemplada, contudo, 

ordem disciplinar e complexidade não se fazem presentes, ou são abordadas de modo 

superficial cujas práticas podem ser questionadas. Outro ponto relevante é que as 

concepções dos professores participantes estavam voltadas à proposição de soluções, 

numa perspectiva resolucionista, sem que houvesse a incorporação de outras dimensões: 

econômicas, sociais, políticas que visassem vincular as possíveis causas para problemas 

tão complexos.  

O Desenvolvimento Sustentável, tema atualmente em voga, também foi objeto de 

nossa discussão. Constatamos que este não se faz presente explicitamente nas 

componentes curriculares, no entanto, com a realização das entrevistas, pode-se 
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observar o predomínio das concepções de DS fraco, com características: 

conservacionista, preservacionista e protecionista. Com entendimentos estreitamente 

ligados ao discurso difundido e vulgarizado, incorporado à linguagem comum, além de 

fundamentado nas ideias advindas do relatório Nosso Futuro Comum. Algumas ideias 

deste documento são muito criticadas por não conseguir conciliar as diversas dimensões 

da sustentabilidade, prevalecendo visões utilitaristas ou antropocêntricas, situadas num 

modelo mecanicista e reducionista, no qual a natureza é controlada, substituída e 

preservada para dar suporte ao crescimento econômico ilimitado. 

Sobre a Educação Ambiental, observamos manifestações de concepções 

ingênuas e comportamentalistas, centradas em objetivos cunhados ainda na década de 

1970 que viam na conscientização das pessoas, na mudança de comportamento dos 

indivíduos e na aquisição de conhecimentos científicos; o instrumento necessário para 

enfrentar os problemas observados com o meio natural. São concepções que, num 

quadro geral, caracterizam o meio como uma categoria biofísica e alijam quase que 

completamente de quaisquer análises sociológicas, tanto para o entendimento das causas 

da crise, como também no sentido de propor ações educativas visando o enfrentamento.   

Essas ideias levam ao entendimento de que para os químicos de formação, é de 

responsabilidade desenvolver técnicas de caracterização, quantificação de espécies e 

processos, que não possam ser considerados poluentes, com o intuito de obedecer a 

padrões ambientais estabelecidos pelos órgãos reguladores. Com uma visão para uma 

Educação Ambiental sobre o Ambiente que, ao aproximar da Química, observam-se as 

concepções da Química no e do Ambiente, ou seja, gerenciamento do Saneamento 

Ambiental.  Estas são predominantes nos discursos dos vários químicos espalhados pelo 

mundo. Ao longo dos anos, algumas ponderações têm sido feitas quanto às ideias dessa 

natureza, na busca de superar tais visões, mais o quadro de inércia ainda é observado.  

Em relação à categoria que tratou sobre a Química Verde, há um silenciamento 

sobre o tema na estrutura curricular, podendo ser originado pelo relativo 

desconhecimento dos princípios balizadores da QV, que representam um entrave para a 

inserção dessa filosofia nos cursos de formação de professores. Os sujeitos consideram 

as questões envolvendo a crise ambiental como uma categoria biofísica, numa visão 
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mecanicista. E isso pode caracterizar, em certa medida, concepções superficiais, 

dificultando uma leitura ampliada que permita a incorporação de outras dimensões.   

E assim, o verde encontrado nos discursos dos professores, assim como ocorre 

em boa parte da literatura pesquisada, guardam em si uma concepção de QV dentro de 

um deslocamento discursivo no qual os problemas ambientais podem ser resolvidos pela 

substituição de técnicas e processos. E essa forma de pensar tem conduzido a uma re-

etiquetagem verde, uma nova estratégia de marketing que busca incorporar uma fatia 

significativa de consumidores com relativo poder aquisitivo, que se nutrem de um 

sentimento compensatório, tendo como consequência comportamentos e atitudes de 

comprar produtos que agridam menos o ambiente, etiquetados de verde, amigos da 

natureza, configurando o rotulado, consumo verde.  

 Neste ponto é notável a superficialidade com que essas questões vêm sendo 

tratadas; como também a inércia vista em relação a alguma mudança, em especial 

quanto às discussões sobre Educação Ambiental. Somos convictos de que modificações 

dessa natureza carecem de um tempo para aparecer bons frutos, mas de modo global, 

passados em média quarenta anos, observamos um quadro ainda resistente a mudanças, 

pois, a Educação Ambiental está quase silenciada nas componentes curriculares. 

Acreditamos com isso, que essas compreensões observadas pelos docentes repercutem 

em consequências diretas nos processos de formação de professores, e são insuficientes 

para tratar das questões ambientais. 

Quanto às abordagens em sala de aula foram relatadas intervenções didáticas 

com a utilização de métodos colaborativos, que envolvem a participação ativa dos 

alunos: na elaboração e execução de projetos, leituras e discussões de textos, 

socialização e debates sobre as experiências de vida, entre outros; são atividades 

importantes e relevantes, pois esse tipo de prática pedagógica coloca os discentes numa 

posição privilegiada que é da construção do seu conhecimento. Apesar das 

preocupações com o gerenciamento das aulas, uma das principais características do 

disciplinarismo, principalmente no que tange ao cumprimento de todos os conteúdos 

científicos descritos nas ementas dos cursos, mas ainda assim, a inserção das questões 

ambientais é viabilizada com a execução de práticas que as colocam em uma posição 

ativa ao longo do seu processo formador.  
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 Ainda quanto à investigação da dimensão pedagógica das atividades realizadas 

pelos sujeitos da pesquisa, os dados apontam que os mesmos centram seus objetivos 

com fins na aquisição de conceitos científicos, numa perspectiva tradicional, com 

características marcantes de enfoque tecnicista, uma visão racional. Assim, 

categorizando os docentes segundo as metáforas propostas por Demo (2011) e Maldaner 

(2012) temos, PESQUISADORES educadores ou QUÍMICOS educadores, 

respectivamente, como profissionais da mais alta titularidade acadêmica, que no 

desempenho de suas funções são pesquisadores profissionais, inovadores e 

empreendedores que, porém, quando tratam de ensino, suas práticas e objetivos carecem 

de uma profunda revisão, e assim, mais uma vez enfatizamos que o título em si não é 

certificado de excelência para atuação docente.  

Um dos grandes desafios do processo educacional contemporâneo é poder 

superar esses entraves, tendo em vista estarem estas práticas historicamente arraigadas 

nas ciências exatas, inclusive na Química, tendo a superespecialização como um dos 

seus principais reflexos. Esse tipo de conduta traz como premissa básica a ênfase no 

maior acúmulo possível de informações cientificas para a formação de competências 

limitadas ao entendimento técnico.  

Alguns elementos podem ser catalogados, pois representam características 

inequívocas do quanto o modelo de pensamento fundamentado na racionalidade técnica 

se faz presente no funcionamento universitário: estrutura burocratizada, 

departamentalizada, superespecializada e eficientista; visão mecanicista, utilitarista, 

positivista e pragmática, voltada à proposição de soluções; cursos estruturados para 

atender às demandas do mercado neoliberal, tendo na instrumentalização em curto prazo 

sua linha condutora; professores com pensamento linear, fragmentado e tradicional, 

representando um grande obstáculo, não só quanto à preocupação voltada 

especificamente à formação docente, mas também, quando direcionamos as nossas 

atenções para a formação de cidadãos, que atuem diariamente a fim de alcançarmos uma 

sociedade mais economicamente, ambientalmente e socialmente justa.   

 Sabe-se que os problemas da atualidade são complexos por natureza e 

apresentam uma rede intricada e interconectada de relações e consequências, com isso, 

uma só área do conhecimento não é, em si, suficiente para enfrentar tais situações hoje 



172 

 

observadas. E assim, não se pode pensar na inserção da QV como mais uma disciplina, 

área, ou subárea da Química. Desde a sua concepção, a QV carrega consigo 

características que transcendem a superespecialização, nem tão pouco, pode ser 

entendida como uma tecnologia limpa adaptada a atender as vicissitudes do mercado, 

que acaba por servir como um instrumento de racionalização. 

Não! Pelo contrário, trata-se de uma filosofia que desde seu nascedouro 

proclama o diálogo entre os saberes, para além dos vários ramos da ciência Química, 

como também com as outras áreas do conhecimento. A sua inserção numa perspectiva 

ampliada conduz à formação adequada e suficiente, e, a sua implantação no ensino pode 

superar as limitações atualmente observadas na educação ambiental e no ensino de 

Química; pois, preconiza o desenvolvimento do pensamento crítico e das habilidades de 

resolver problemas, garantindo ainda o incentivo aos alunos para olharem os problemas 

da sociedade, tanto numa perspectiva local, bem como global. 

 Os currículos que contemplam os ensinamentos baseados nos princípios da QV 

proporcionam a compreensão dos impactos causados pela Química, diminuindo as 

lacunas existentes entre a sala de aula e o ambiente global. Na verdade, a QV requer 

uma profunda transformação da química tradicional, arraigada na racionalidade técnica-

instrumental e numa racionalização cartesiana (pensamento linear e fragmentado), com 

fins para alcançar uma postura sistêmica, complexa e holística (pensamentos paralelos e 

de objetivos múltiplos). Portanto, carecendo da inserção de discussões sobre os 

problemas socioambientais e da apropriação de uma visão epistemológica 

contemporânea em relação aos empreendimentos técnico-científicos, em oposição à 

empirista-indutivista. O que equivaleria a referir-se a um processo de reconstrução 

dialógica que contemple um olhar sistêmico, complexo e transdisciplinar.    

 Essa visão epistemológica contemporânea requer dos profissionais da Química, 

e em especial os docentes, um processo transformador que irá tocar em estruturas 

complexas e estáveis, sendo necessário a (des)construção/(re)construção de vários 

sentidos, comportamentos, atitudes e sentimentos. Isto é, uma profunda metamorfose 

axiológica que passará desde os valores até então aceitos, como comportamentos 

adequados, tocando intimamente nas suas práticas diárias. Seria uma nova 

racionalidade, uma nova forma de compreender e atuar no mundo. 
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 Um aspecto fundamental para lograr êxito na educação voltada para a construção 

de um futuro sustentável é superar dois obstáculos diretamente relacionados e que 

limitam as ações educativas: o primeiro é o reducionismo disciplinar, em que conteúdos 

científicos estão perfeitamente definidos e isolados, compartimentalizados. E o 

segundo, tido como consequência direta do primeiro, é estudo voltado para aquisição de 

conceitos científicos. 

Nesse sentido, uma importante contribuição pedagógica para as discussões 

relacionadas com a sociedade atual e os seus problemas, seria a inserção das questões 

ambientais feita de modo transversal, na estrutura curricular, quebrando com o 

tradicionalismo e propondo mudanças ousadas nas formas de conceber e organizar as 

componentes curriculares. Desta forma se buscaria a construção de um diálogo 

permanente e intenso entre discentes, docentes, comunidade escolar e sociedade. A 

reestruturação partiria da proposição de atividades colaborativas, pois as mesmas não se 

encerram nos limites físicos da universidade.  

A importância de iniciativas que visam aproximar a formação de professores das 

questões ambientais deve-se ao fato de que as mesmas são vistas como norteadoras, já 

que possuem, intrínseco a sua natureza, a capacidade de tratar tais questões para além 

dos limites físicos do planeta, e as suas preocupações utilitaristas/recursistas que tem os 

recursos naturais como fontes infinitas de substituição de processos e produtos. Elas, as 

questões ambientais, devem ser discutidas num entendimento que interconecta várias 

questões: Ambiental, Política, Cívica, Cultural, Social, e outras.  

Em relação às dimensões: Ambiental, não vê o meio natural somente como fonte 

de matéria-prima e reator de tratamento de seus resíduos; Política busca ir além dos 

aspectos que envolvem leis, normas e regulamentações de descartes e concentrações de 

espécies. Passando por questionamentos sobre as formas de exploração e apropriação 

das externalidades obtidas a partir da exploração de recursos, sejam por empresas 

públicas ou privadas; Social, a medida que estimula promover a diminuição das 

desigualdades entre as várias classes sociais, e para isso se fundamenta numa 

racionalidade ambiental com vistas à reapropriação social da natureza ; Cívica, uma 

busca incessante para a formação cidadã, incentivando a participação ativa de todos nas 

tomadas de decisões; e, Cultural, com base no respeito às culturas e modos de vida e 
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produção locais, como forma de enfrentar as propostas homogeneizadoras do mercado 

consumidor neoliberal.       

Assim, a transversalidade se apresenta como uma via de articulação para uma 

formação integral, não estando ela presa às amarras do disciplinarismo, pelo contrário 

representando um instrumento que visa superar tão complexo obstáculo. Ela permite 

que as várias áreas dialoguem intensamente entre si, não respeitando quaisquer 

fronteiras que, historicamente, delimitam seus conhecimentos. 

Para isso, carece da construção de um projeto de curso coletivo, onde 

professores de várias áreas, técnicos em educação e os discentes, num diálogo contínuo 

e permanente estejam sempre dispostos a dar as suas contribuições, tendo como objetivo 

principal a reestruturação da obsoleta organização departamental da estrutura 

universitária. Outro aspecto relevante perpassa pela construção de parcerias 

interdisciplinares no desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão.      

Assim, a transversalidade deve ser conduzida por um conjunto de experiências 

voltadas à formação de valores, habilidades, destrezas de caráter social, econômico e 

ambiental. Isto implica em educar para formar um pensamento crítico, criativo e 

prospectivo capaz de analisar as relações entre os processos naturais e a sociedade, 

garantindo ao alunado a sua participação ativa nas tomadas de decisões que envolvem 

diversos processos.   

A QV deve ser incorporada de modo transversal nos currículos, nos métodos e 

acima de tudo nas práticas profissionais. Deve ser um processo de caráter duradouro, e 

implementado em diferentes contextos; interdisciplinar; fomentador do pensamento 

crítico, holístico, complexo, de capacidade de resolução de problemas e tomada de 

decisão; que recorra a uma diversidade metodológica; promotor da compreensão 

cientifica e tecnológica das problemáticas abordadas; regido por princípios e processos 

democráticos; orientado por e para valores. 

Inicialmente é necessário que os educadores saiam das suas zonas de conforto 

devendo utilizar as mais diversas ferramentas, no intuito de criar interação entre os 

estudantes em sala de aula, visando uma aprendizagem em tempo real e no 

desenvolvimento de atitudes colaborativas entre os indivíduos envolvidos nestes 
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processos. Abandonando práticas tradicionais nas quais os conteúdos, desarticulados do 

cotidiano, são desenvolvidos com uma mínima participação dos alunos. 

E nesse interim, a inserção das questões ambientais nas componentes 

curriculares do curso de licenciatura em Química se apresenta como uma alternativa que 

visa melhorar a formação docente, a partir de suas várias maneiras/formas e iniciativas 

de inserção, como: Ambientalização Curricular, Problemas Ambientais, 

Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental e Química Verde. Para lograr êxito 

diante dessa empreitada, faz-se necessário proporcionar aos professores em atividade, 

oportunidades – cursos continuados de aperfeiçoamento, capacitação e especialização, 

entre outros – que estimulem uma revisão geral em seus modos de pensar e agir da 

prática docente, alicerçados numa visão epistemológica contemporânea.   

Como alternativas, temos: Uso de Questões de Sustentabilidade associadas a 

aspectos sociocientíficos; o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); que se 

apresentam como modelos que visam abordar os conteúdos de química inseridos a partir 

dos debates de temas controversos, ou de temas geradores, quando as dimensões: 

econômica, social e ambiental da sustentabilidade; possam ser consideradas, garantindo 

uma formação humanista. Visando à construção de senso crítico e uma visão holística 

dos problemas, nos quais devem ser enfatizados os aspectos éticos, políticos, sociais e 

ambientais. 

 Para isso, novos métodos de ensino devem ser incentivados e utilizados. Porém, 

primeiramente deve-se buscar inserir de modo transversal a QV nos currículos. Em 

seguida, as práticas tradicionais devem ser substituídas por aulas mais dinâmicas que 

envolvam leituras e discussão de artigos científicos, pesquisas online, utilização de 

software de simulação, desenvolvimento de atividades experimentais voltadas para fins 

didáticos segundo concepções de pesquisas mais recentes. 

 O ensino tradicional não falha exclusivamente por conta de seu aspecto 

disciplinar, mas sim por não estimular e orientar as capacidades cognitivas, inquisitivas 

e criativas, por conta da desvinculação dos problemas de seu contexto sociocultural e 

ambiental. A educação exige novas orientações e conteúdos; práticas pedagógicas que 

relacionem a produção de conhecimentos, processos de circulação, transmissão e 

disseminação do saberes associados às questões ambientais. Isto quer dizer uma 
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educação crítica e reflexiva, que conduza a um processo transformador caracterizado 

pela ressignificação de sentidos, comportamentos, valores e atitudes. Assumindo e 

incorporando aos fazeres diários uma nova postura para a construção de sociedades 

ecologicamente equilibradas e socialmente sustentáveis e justas. 

 Como base nos resultados obtidos a partir da pesquisa executada trabalhos de 

investigações futuros podem ser realizados, entre eles, temos: Estudos que proponham 

uma nova organização da componente curricular do curso de licenciatura em Química, 

de modo que torne-a o mais flexível possível, e estruturada permitindo abordagens 

investigativas e o trabalho interdisciplinar entre diversos especialistas; Levantamento 

das concepções dos discentes sobre as questões ambientais, conseguindo assim perfazer 

um estudo de caso sobre o tema em tela investigado; Analisar em maior profundidade 

como/se as questões ambientais nas atividades de pesquisa e extensão dos docentes; 

Produzir novas e/ou adaptar metodologias de ensino que permitam inserir a Química 

Verde e a Educação Ambiental na formação de professores; Realizar ensaios de 

Métricas em Química Verde em processos e produtos; Investigar junto aos discentes 

concludentes como/se a inserção das questões ambientais durante o curso de formação 

tem contribuído para uma formação mais adequada para as demandas atuais.      
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APÊNDICE A - DISCIPLINAS SELECIONADAS QUE TRAZEM 

EXPLICITAMENTE EM SUAS EMENTAS ALGUMA RELAÇÃO COM AS 

QUESTÕES AMBIENTAIS. 

 

Disciplina  Ementa Comentários elucidativos 

de escolha 

1 – Química dos 

Compostos Orgânicos I 

(obrigatória) 

Propriedades gerais e 

reações: hidrocarbonetos 

alifáticos e alicíclicos. 

Haletos de alquila, alcoóis, 

éteres e tióis (SN1/E1 e 

SN2/E2). Estrutura e 

reatividade. Análise 

conformacional. 

Estereoquímica. 

Aplicações. Importância 

econômica e social. 

 

 

 

 

 

 

 

Além das aplicações, e da 

forma explicita que as 

questões econômicas e 

sociais são suscitadas, os 

princípios de química 

verde apontam para a 

importância dos alunos em 

conhecerem as 

propriedades, 

conformações e 

reatividades, que 

permitam prever o 

possível comportamento 

dos compostos orgânicos. 

 

2 – Química dos 

Compostos Orgânicos II 

(obrigatória) 

Propriedades gerais e 

reações: hidrocarbonetos 

aromáticos. Compostos 

carbonilados: aldeídos, 

cetonas, ácidos carboxílicos 

e derivados. Aminas e sais 

de diazônio. Fenóis. 

Estrutura e reatividade. 

Aplicações. Importância 

econômica e social. 

3 – Química das 

Biomoléculas 

(obrigatória) 

Principais classes de 

compostos orgânicos que 

constituem o metabolismo 

primário dos sistemas 

biológicos, suas funções, 

importância e aplicação no 
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contexto químico, 

econômico e social. 

4 – Química Ambiental 

(obrigatória) 

A química da atmosfera. 

Química das águas naturais. 

Química de solos e 

sedimentos. Substâncias 

tóxicas: produtos orgânicos 

e metais tóxicos. 

Legislação ambiental. 

Pode se observar que a 

referida disciplina tem 

relação direta com o 

entendimento dos 

problemas ambientais, 

justificando a sua escolha.  

5 – Química dos Produtos 

Naturais (optativa) 

Substâncias do 

metabolismo secundário, 

biossíntese, métodos de 

extração, isolamento, 

purificação e identificação. 

Atividades biológicas e 

farmacológicas, 

importância econômica e 

social, implicações 

ecológicas. 

Fica clara por conta da 

explicitação da 

importância, econômica, 

social e ecológica, mas 

corroborando com a 

escolha, têm-se na ementa 

as propostas de discutir: 

síntese, métodos de 

extração, identificação, 

que são preconizadas nos 

princípios de QV.  

6 – Química Analítica 

Aplicada (optativa) 

Disciplina deve ser 

desenvolvida associando e 

correlacionando teoria e 

experimentação. 

Metrologia química. 

Aplicações de métodos 

para amostragem, preparo e 

análise de amostras 

ambientais e/ou biológicas 

e/ou gêneros alimentícios 

e/ou outros materiais e 

produtos químicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justifica-se a sua escolha, 

pois trata diretamente da 

preparação de amostras e 

técnicas de análise, 
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relevantes. estando assim ligadas 

diretamente as questões 

dos problemas ambientais. 

7 – Poluentes Orgânicos 

(optativa) 

Poluição natural e 

antropogênica. Poluentes 

orgânicos. Poluição 

atmosférica. Poluição em 

águas. Poluição em solos e 

sedimentos. Métodos de 

preparo e análise de 

amostras. 

8 – Monitoramento 

Ambiental (optativa) 

Estratégias para avaliação 

da qualidade da água. 

Seleção de variáveis. O uso 

do material particulado. O 

uso do material biológico. 

Tratamento de dados e 

apresentação de resultados. 

9 – Análise de Petróleo no 

Meio Ambiente (optativa) 

Composição química do 

petróleo. Classificação dos 

diferentes tipos de óleos. 

Química analíticado 

petróleo. Contatos naturais 

do petróleo com o meio 

ambiente. Poluição por 

petróleo. Transformações 

sofridas pelo petróleo no 

meio ambiente. Efeitos de 

poluição por petróleo. 

Assemelha-se a escolha 

diante do item acima, 

porém apresentando como 

único diferencial por tratar 

especificamente do 

petróleo.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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APÊNDICE B - DISCIPLINAS SELECIONADAS QUE TRAZEM 

IMPLICITAMENTE EM SUAS EMENTAS ALGUMA RELAÇÃO COM AS 

QUESTÕES AMBIENTAIS. 

 

Disciplina  Ementa  Comentários Elucidativos 

da escolha 

1 – Laboratório de 

Química (obrigatória) 

Segurança de laboratório. 

Elaboração de relatórios. Vidrarias 

e equipamentos. Descarte e 

armazenamento de resíduos. 

Utilização e manuseio de balanças. 

Tipos de filtrações. Determinação 

de propriedades físicas: ponto de 

fusão, ponto de ebulição, 

densidade e solubilidade. 

Destilação: simples e fracionada. 

Extração e recristalização. 

Evidências de reações químicas. 

Preparo de soluções. Técnica de 

padronização de soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro grupo de 

disciplinas envolve 

atividades laboratoriais 

como: preparação, 

caracterização de 

amostras. E nesses 

processos existe a etapa 

de descartes de resíduos, 

e com isso diversos 

princípios de Química 

Verde devem ser 

contemplados na 

execução de suas tarefas.  

 

2 – Química Orgânica 

Experimental 

(obrigatória) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

envolvendo o suporte teórico e 

experimental dos conteúdos: 

propriedades físicas e químicas 

dos compostos orgânicos. Análise 

química. Métodos de preparação, 

separação, purificação e 

caracterização de compostos 

orgânicos. 

3 – Química Analítica 

Experimental 

(obrigatória) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

associando e correlacionando 

teoria e experimentação. Erros em 

Análise Química. Tratamento de 

dados. Preparação e padronização 
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de soluções. Técnicas básicas de 

gravimetria e titulometrias 

(neutralização, precipitação, 

complexação e oxidação-redução). 

4 – Métodos 

Instrumentais de 

Análise (obrigatória) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

associando e correlacionando 

teoria e experimentação. 

Princípios das técnicas: 

espectrometria de absorção 

molecular na região do UV-VIS, 

espectrometria de absorção e 

emissão atômica, cromatografia 

em fase gasosa e líquida, 

condutimetria, potenciometria e 

voltametria. Preparo de amostras e 

aplicações. 

 

5 – Laboratório de 

Físico – Química I 

(obrigatória) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

associando e correlacionando 

teoria e experimentação: 

Propriedades térmicas e 

termodinâmicas da matéria; 

Termoquímica de misturas, 

soluções e reações; Eletroquímica; 

Equilíbrio de fases; Estudos dos 

gases; Experimentos de Cinética; 

Reologia. 

6 – Métodos Físicos 

de Análise (optativa) 

Estudo de métodos químicos e 

físicos de análises orgânicas. 

Elucidação estrutural por métodos 

espectrométricos: espectroscopia 

na região do infravermelho, 

espectrometria de massas, 



194 

 

espectrometriade ressonância 

magnética nuclear e 

espectrometria na região do 

ultravioleta e visível. 

7 – Síntese e 

Caracterização de 

Compostos Orgânicos 

(optativa) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

associando e correlacionando 

teoria e experimentação. 

Experimentos envolvendo as 

estratégias de síntese orgânica; 

reações de formação de ligação C-

C; reações pericíclicas; reações de 

oxi-redução. Caracterização de 

compostos orgânicos por UV-VIS, 

IR, RMN, MS e técnicas 

complementares. 

8 – Métodos 

Espectroquímicos 

(optativa) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

associando e correlacionando 

teoria e experimentação. 

Introdução aos métodos ópticos de 

análise; Espectrofotometria de 

absorção molecular UV-Visível; 

Espectrometria de absorção 

atômica. Espectrometria de 

emissão atômica. 

 

9 – Métodos 

Cromatográficos 

(optativa) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

associando e correlacionando 

teoria e experimentação. 

Princípios e classificação dos 

métodos de separação. 

Cromatografia em fase gasosa, 

líquida e fluído supercrítico. 

Detectores e acoplamentos em 

cromatografias. Validação de 

métodos cromatográficos. 

Aplicações 

10 – Laboratório de 

Físico – Química II 

(optativa) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

associando e correlacionando 

teoria e experimentação: 

Espectroscopia eletrônica 

(Absorção e Emissão) e 

Espectroscopia vibracional 
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(Infravermelho e Raman); 

Ressonância Nuclear Magnética 

(Próton; Carbono -13; Fósforo - 

31; Silício - 29).  

11 – Química de 

Coordenação 

(obrigatória) 

A química dos elementos dos 

blocos d e f e dos complexos. 

Conceitos básicos e nomenclatura. 

Geometria dos complexos. 

Isomeria. Teorias de ligações nos 

compostos de coordenação: TCC, 

TCL e 

TOM. Espectro eletrônico. 

Propriedades magnéticas. 

Estabilidade, cinética e 

mecanismos de reações 

envolvendo compostos de 

coordenação. Compostos 

organometálicos: complexos de 

carbonilas, nitrosilas, dinitrogênio, 

metalocenos, complexos de etileno 

e acetileno e complexos de 

oleofinas não conjugadas. 

Reações de organometálicos, 

catálise homogênea e heterogênea. 

Caracterização de compostos de 

coordenação. Aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse segundo grupo de 

substâncias envolvem 

disciplinas com 

perspectivas mais 

teóricas, que devem tratar 

de catálise, 

caracterização, 

planejamento de 

compostos, que devem 

também contemplar 

diversos princípios de 

Química Verde.  

12 – Quimiometria 

(optativa) 

Planejamento experimental: 

método univariado, fatorial 

completo e fracionário. Método de 

análise de superfície resposta. 

Introdução a técnicas exploratórias 

de dados: Análise de 

Componentes 

Principais (PCA) e Análise de 
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Agrupamento Hierárquico (HCA). 

13 – Bioinorgânica 

(optativa) 

A disciplina terá como foco o 

estudo do papel dos elementos 

inorgânicos nos sistemas 

biológicos, tais como, processos 

de transporte e armazenamento de 

íons metálicos, catálise 

enzimática, mecanismos de 

reação, estudos de modelos 

biomiméticos e o papel dos metais 

na medicina e sua toxicidade. 

14 – Cinética 

(optativa) 

A disciplina deve ser desenvolvida 

priorizando os formalismos 

matemáticos: Leis da velocidade; 

Processos de transporte; Leis de 

velocidades integradas; 

Dependência da velocidade de 

reação com a temperatura; 

Reações elementares; Reações 

unimoleculares; Aproximação do 

estado estacionário; Catálise 

homogênea: ácido-base, 

enzimática, autocatálise. 

Princípios de catálise heterogênea 

e Adsorção.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO INICIAL 

 

Caríssimo Professor(a) o motivo deste contato é para saber se seria possível contar com 

sua colaboração na pesquisa de doutorado, “A inserção das questões ambientais no 

curso de licenciatura em Química da Universidade Federal se Sergipe”. Se caso puder  

colaborar entre em contato com esse e-mail: afpitanga@ig.com.br; sua colaboração será 

de extrema importância, seu nome não foi escolhido de modo aleatório, se deu após 

análise do Projeto Pedagógico do Curso, das ementas das disciplinas e das últimas 

ofertas. 

Sem mais para o momento desde já meus sinceros agradecimentos!!! 

Ângelo Francklin Pitanga 

Doutorando em Educação - PPGED/UFS 

 

1 – Qual (quais) das questões ambientais abaixo são tratadas pelos/pelas 

senhores/senhoras durante as suas aulas? (Caso seja mais de uma, por favor, assinalar) 

a) Problemas Ambientais 

b) Sustentabilidade 

c) Educação Ambiental 

d) Química Verde 

e) Não trato nenhuma dessas questões em sala.  

2 – Se tratadas algumas delas, quais são os recursos pelos/pelas senhores/senhoras 

utilizados para tal? (Caso seja mais de uma, por favor, assinalar) 

a) Utilização de leituras e discussões de artigos científicos;  

b) A partir de exposições orais durante as aulas;  

c) Utilização de programas e software para tais fins;  

d) Análise e alterações em roteiros experimentais; 

e) Proposições de novas atividades experimentais que procurem contemplar 

algumas dessas questões;  

f) Realização de pesquisas pelos alunos seguidos de discussões em sala de aula.  

g) Utilização de vídeos ou documentários que envolvam tais questões.  

h) Outros: _____________________________________________________ 

mailto:afpitanga@ig.com.br
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3 – Se necessário fosse estimar a frequência com que essas questões se fazem presentes 

nas aulas, assinale um dos itens:  

a) 100% das aulas. 

b) 75% das aulas. 

c) 50% das aulas. 

d) 25% das aulas. 

e) Prefiro assinalar outra estimativa: _______  

4 – Se necessário fosse estimar o grau de profundidade com que essas questões são 

trabalhadas nas aulas, assinale um dos itens.  

a) De pouco aprofundamento; 

b) De médio aprofundamento;  

c) De elevado aprofundamento;  

d) Prefiro assinalar outra estimativa:____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5 – Qual a relevância que o senhor/senhora atribui para a abordagem dessas questões na 

formação dos futuros professores de Química?  Justifique. 

a) Muito relevante. 

b) Média relevância.  

c) Pouca relevância.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

      Obrigado pela colaboração!!! 
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APÊNDICE D– ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Caro colega Professor!! 

 

É com enorme satisfação que solicito ao nobre colega a resolução deste 

questionário de pesquisa, sei que a vida é corrida e o tempo é curto, mas preciso contar 

com seu apoio a fim de que possa estar dando continuidade ao nosso trabalho de 

doutorado, mas acima de tudo, o maior interesse é que este trabalho possa futuramente 

contribuir com a melhoria da qualidade da educação brasileira, quem sabe até orientar 

políticas públicas que fomentem atividades na busca dessa tão almejada melhoria. 

Gostaria antes de tudo, contar com seu consentimento, e enfatizar que os dados 

obtidos vão compor elementos textuais obrigatório da nossa tese de doutorado. E que 

todos estes na necessidade de sua divulgação irão manter o sigilo absoluto da vossa 

pessoa.   

 

Sinceramente, muito agradecido!! Ângelo Francklin Pitanga (Doutorando do 

PPGED/UFS) 

1 – Quanto a sua formação:  

a) Graduação: ( ) licenciatura ( ) bacharelado ( ) licenciatura + bacharelado 

a.1. área?  

a.2. ano de formação?  

b) Quais pós-graduações você realizou: 

( ) especialização: ano: ________ área: _________ 

( ) mestrado: ano: ________ área:_________ 

( ) doutorado: ano: _______ área:________ 

( ) pós-doutorado: ano:______ área: ______ 

Caso possuir mais de uma, explicitar.  

c) Há Quanto tempo o senhor trabalha no magistério?  

1) Os problemas ambientais fazem parte de suas atividades em sala de aula? Quais? 

Como? 

2) O que senhor entende por Desenvolvimento Sustentável?  

3) De alguma forma essas questões são discutidas durante as suas aulas?  

4) O senhor conhece os princípios da QV? Quantos são? 
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5) O senhor saberia apontar quais são os fundamentos epistemológicos que sustentam os 

discursos de QV?  

6) E os Segundos Doze princípios de QV, o senhor conhece? Faz uso dessa ideologia 

em suas atividades? 

7) Em qual das suas atividades acadêmicas: ensino, pesquisa e extensão; você procura 

incorporar os princípios de QV? Como isso ocorre? 

8) O senhor de alguma forma articula as suas pesquisas as suas atividades de ensino e 

extensão?  

9) O que você entende por educação ambiental? 

10) Você procura de alguma forma contemplar a EA em suas aulas? Como? 

11) Quais são as ferramentas metodológicas que o senhor utiliza em suas intervenções 

didáticas para fazer abordagens desses temas em sala? 

12) No seu entendimento, como a Química enquanto Ciência, e os químicos enquanto 

os seus profissionais: pesquisadores e professores, tem colaborado para o enfrentamento 

da  atual crise.  

13) O senhor consegue estabelecer relação entre QV e o Desenvolvimento Sustentável? 

14) O senhor poderia explicitar quais seriam os motivos que lhe levam a não trabalhar 

as questões ambientais em suas atividades acadêmicas: pesquisa, ensino e extensão.  

15) O senhor no seu campo de formação e com seu expertise entende a necessidade de 

refletir, estudar e até mesmo pesquisar sobre suas práticas de ensino e como melhorar?  

 

                 Muito obrigado!!! Tenha certeza que os dados obtidos são de extrema 

importância!!! 

 

 


