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introdução

a educação ambiental (ea) vem se fortalecendo no mundo 
todo e ocupando amplos espaços nas agendas internacionais. di-
versos eventos como a Conferência de estocolmo (1972) e a Con-
ferência de tbilisi (1977) indicaram o início das discussões sobre 
esse tema; no entanto, sua emergência se remete a séculos passados 
(Xvi -Xviii), caracterizados pela concepção mecanicista de na-
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tureza e por acontecimentos impactantes como a Revolução  
industrial.

eventos como o Congresso de moscou (1987), a Rio -92 (1992), 
a Conferência thessalônica (1997), o encontro em Johannesburgo 
(2002) e o mais recente, realizado em Copenhague (2009), vêm co-
locando no âmbito internacional a preocupação no sentido de ga-
rantir que a ea seja incorporada nas políticas públicas de cada 
país.

na Colômbia, o desenvolvimento de planos, de programas e de 
projetos têm se potencializado, especialmente após a instauração da 
Constitución Política de 1991, a qual abrange os direitos ambien-
tais, responsabilizando a Procuraduría de la República e a Contra-
loría de la República pela vigilância e controle da execução desses 
direitos (Colômbia,1991).

no âmbito educativo, a Lei geral de educação – Lei n. 
115/1994 – inclui a ea, procurando o desenvolvimento de uma 
consciência para a conservação, proteção e melhoria do meio am-
biente e da qualidade da vida, sob a perspectiva de uma cultura 
ecológica e de defesa do patrimônio nacional. no artigo 14 dessa lei 
está expressa a obrigatoriedade da ea na educação infantil, no en-
sino fundamental e no ensino médio (Colômbia, 1994).

no ano de 2002, surgiu a Política nacional de educación am-
biental, após vários antecedentes, tais como a promulgação do Có-
digo nacional de Recursos naturais Renováveis e de Proteção ao 
meio ambiente (1974) e dos convênios estabelecidos entre as uni-
versidades e os ministérios, iniciados em 1991, objetivando co-
nhecer as possibilidades estratégicas, conceituais e metodológicas 
da ea.

em conformidade com o exposto anteriormente, pode -se dizer 
que na Colômbia tem -se desenvolvido um trabalho que permite 
constituir um cenário normativo e político para a incorporação da 
ea, em concordância com as orientações internacionais, procu-
rando uma incidência nos planos de governo em níveis nacional e 
departamental, assim como no plano de educação nacional previsto 
para cada década (moreno, 2007). no entanto, isto não significa 
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que a sociedade em seu conjunto entenda essa estrutura normativa 
e política da ea, seja para desenvolvê -la ou para gerar alternativas 
diante da mesma, constituindo -se, portanto, em um campo a ser 
explorado. assim, nesta pesquisa buscamos analisar a forma como 
as instituições de educação superior que possuem cursos de licen-
ciatura, localizadas em Bogotá  (Colômbia), estão incorporando a 
ea em suas estruturas curriculares.

educação Ambiental crítica  
e formação de professores

Pensar na ea é, sem dúvida, um convite à reflexão sobre um 
determinado tipo de educação cujo foco está voltado para as ques-
tões ambientais; assim, uma primeira pergunta a ser feita é: o que 
entendemos por educação?

Como processo histórico, a educação considera, necessaria-
mente, a compreensão do humano que define a nossa natureza em 
conformidade com os aspectos biológicos, culturais e sociais. no 
entanto, esses aspectos não determinam o que podemos ou temos 
que fazer ou pensar de forma específica. assim, o ser humano 
diferencia -se dos outros animais por não estar pronto, ou seja, por 
estar constantemente se fazendo, se modificando no decorrer de 
sua história, o que lhe permite agir na sua realidade sem aceitá -la 
como concluída, acabada ou determinante do futuro, pelo con-
trário, reconhecendo a transformação da mesma.

essas observações nos fazem pensar na educação como é discu-
tida por Freire (2002), ou seja, como uma experiência especifica-
mente humana, como uma forma de intervenção no mundo que 
reconhece a nossa capacidade de observar, comparar, avaliar, esco-
lher, decidir, intervir, romper e optar. assim, a educação possui 
uma historicidade que parte das relações dialéticas entre o homem/
mulher e o mundo; não há ser humano sem realidade, nem reali-
dade sem ser humano.
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os homens e as mulheres, como seres históricos, se objetivam e 
objetivam sua atividade, o que lhes permite separar -se dela e ser 
livres dos produtos que geram. isso não acontece com os animais 
que vivem em função de suas necessidades e que, portanto, não 
podem se separar de suas atividades e são, assim, organismos que 
não problematizam o entorno e se comportam em função dos estí-
mulos que este lhes oferece. Por ter consciência de suas atividades  
e do mundo, o ser humano é capaz de dar sentido à sua existência e 
de atuar em função das finalidades que propõe para si, enfrentando 
as situações desafiadoras que eventualmente se lhe apresentem, 
pois, sabendo que estas são históricas e sociais, buscará superá -las e 
não aceitá -las de forma dócil e passiva.

a conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. 
Quanto mais conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais 
se penetra na essência fenomênica do objeto, diante do qual nos en-
contramos para analisá -lo. Por essa razão, a conscientização não 
consiste em “estar diante da realidade” assumindo uma posição fal-
samente intelectual. a conscientização não pode existir fora da 
práxis, ou melhor, sem o ato ação -reflexão. essa unidade dialética 
constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar 
o mundo que caracteriza os homens (Freire, 1979). esse processo 
dialógico, em que acontece a tomada crítica de consciência, não 
existe sem a práxis, representado pela leitura do mundo através da 
palavra construída dialeticamente na ação e na reflexão.

ao reconhecer o sentido humano da educação, vemo -nos obri-
gados a reconhecer seu caráter ideológico, na medida em que este 
pode ser um instrumento de manipulação e dominação para a 
criação de uma determinada forma de pensar.

ao assumirmos que a educação possui uma característica ideo-
lógica, podemos dizer que ela não é neutra, nem indiferente e, 
também, não pode ser imobilizadora diante de projetos políticos 
que atentem contra o sentido do humano; portanto, a educação tem 
um compromisso ético com a defesa legítima da humanidade.

esta humanidade vem sendo transgredida pelo neoliberalismo 
fundado na perversidade do lucro e no que Freire (2002, p.144) de-
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nominou “ética” do mercado, referida ao discurso globalizado do 
neoliberalismo, que vem disfarçando o robustecimento da riqueza 
de uns poucos e a verticalização da pobreza e da miséria de milhões.

assim, compreender as implicações ideológicas da educação é 
também compreender sua dimensão política em termos da práxis e 
não só de sua anunciação. na verdade, essa compreensão é funda-
mental, já que o educador se faz político em sua prática, reconhe-
cendo as diferenças de classe, gênero e raça existentes na sociedade 
em que vive e debelando os dispositivos de dominação que se es-
truturam articulados a um determinado poder, interesse ou ideo-
logia. 

as considerações expostas até o momento nos permitem definir 
a educação sob uma perspectiva crítica, ao considerarmos seu ca-
ráter histórico, humano, ético, ideológico, político e mobilizador. 
essa educação crítica também tem que ser considerada ao nos refe-
rirmos à ea que tem uma preocupação educativa com o humano e 
com as suas relações com o ambiente.

a ea crítica retoma os aspectos da educação transformadora, já 
que eles pressupõem a mudança da atual estrutura societária envol-
vendo a concepção de humano e suas correspondentes práticas so-
ciais; uma ea que considere os seguintes princípios, de acordo com 
Quintas (2000), citado por Loureiro (2004, p.90 -1): i) o uso do diá-
logo como base do processo educativo, que se desenvolve entre su-
jeitos concretos que possuem várias concepções, interesse e formas 
de agir; ii) a compreensão de que os problemas ambientais en-
volvem diversas dimensões, tais como a natural (relações seres 
vivos e o planeta como um todo), política, econômica, etc. essas 
dimensões interagem e são construídas pelos sujeitos; iii) a clareza 
das relações entre a teoria e a prática, as quais não ficam estáticas no 
raciocínio ou na ação; e iv) a formação de sujeitos livres, participa-
tivos, que possuam uma formação que os reconheça como autores 
de processos decisórios.

Coerentemente com a perspectiva de ea apresentada, conside-
ramos as potencialidades dos pressupostos do professor como inte-
lectual transformador. Reconhecendo nesse processo intelectual a 
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capacidade do professor de interrogar -se sobre o papel que desem-
penha na sociedade e sobre o papel da sua prática no local em que 
esta se desenvolve, giroux (1997) entende a aprendizagem e o ce-
nário educativo dentro de uma ideologia geralmente condicionada 
a uma ordem social distante de estruturas democráticas, assunto 
que deve ser desvelado pelos professores como possibilidade para 
os processos de mudança.

metodologia 

Utilizamos a metodologia qualitativa para a pesquisa, optando 
por uma abordagem interpretativa, caracterizada pela compreen-
são da ação humana como inerentemente significativa, sendo a 
ação uma compreensão para o pesquisador, ou seja, considerando 
que uma ação inclui certo conteúdo intencional diante do qual é ne-
cessário entender seus possíveis significados (schwandt, 2006). 

o desenvolvimento da pesquisa se deu pelo estudo documental, 
buscando identificar informações factuais nos documentos, a partir 
das questões de interesse.

Para a determinação dos cursos que seriam analisados, pas-
samos por diversas reflexões e ações. Primeiramente, conhecíamos 
o fato de que as universidades colombianas têm incorporado a di-
mensão ambiental através de cursos de ecologia, da ação de grupos 
de estudos e de pesquisa, da criação de institutos e de cursos de 
pós -graduação, entre outras atividades (Bermúdez, 2003; sáenz, 
2005). também sabíamos que as universidades passavam por pro-
cessos de reestruturação curricular, como exigência para a obtenção 
ou renovação do reconhecimento dos cursos (Registro Calificado) 
por parte do estado, processo que objetiva garantir à sociedade a 
qualidade dos cursos de educação superior.

a partir dessas reflexões, consideramos pertinente trabalhar 
nas universidades oficiais (“públicas”) de Bogotá que possuíam 
cursos de licenciatura em diferentes áreas do conhecimento devi-
damente reconhecidos (Registro Calificado) pelo ministério de 
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educação. essa opção foi feita com base no fato de essas institui-
ções serem consideradas diferenciadas em função de suas trajetó-
rias na formação de educadores. também foram levados em conta, 
para o alcance desta pesquisa, o tempo e os recursos financeiros 
disponíveis, que nos impossibilitavam abranger um número maior 
de instituições. assim, foram selecionadas duas universidades go-
vernamentais da Colômbia.

Realizamos uma aproximação dos cursos através de leituras de 
informações (obtidas on -line) e o contato pessoal com os responsá-
veis dos cursos, os quais proporcionaram as informações neces-
sárias sobre a proposta curricular de cada curso.

a partir das informações assim obtidas e dos dados encontra-
dos nas páginas eletrônicas de cada licenciatura, estabelecemos os 
cursos e as possíveis disciplinas que trabalhavam com aspectos da 
ea ou da dimensão ambiental; os resultados mostraram ser 10 cur-
sos que abrangem 16 disciplinas, para as duas universidades.

Posteriormente, revisamos os planos de ensino das respectivas 
disciplinas – os quais foram disponibilizados pelos responsáveis de 
cada curso –, focalizando nossa atenção em seus propósitos, temá-
tica e referências, na perspectiva de estabelecer elementos que esti-
vessem relacionados diretamente com a ea.

inclusão da educação Ambiental nas licenciaturas

os cursos estudados eram referentes às áreas de Biologia, Quí-
mica e Ciências sociais sendo oferecidos nas duas universidades, 
denominadas a e B; também houve o curso de licenciatura em 
artes da Universidade B. todos eles estavam contextualizados  
nas disposições normativas referentes à formação docente na Co-
lômbia, tendo como base a Ley general de educación – Ley 
115/1994, a qual orientou os processos de “acreditación previa” 
das faculdades de educação; outras disposições correspondem ao 
decreto n. 272/1998, sobre os requisitos e o funcionamento dos 
cursos de educação superior. esse decreto foi derrogado pelo de-
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creto n. 2.566/2003, que enfoca a qualidade dos programas de 
educação superior.

o atendimento a essa normativa tornou -se importante para os 
processos de reestruturação dos diversos cursos, já que levou as fa-
culdades de educação a repensarem aspectos como sua missão, 
propósitos, responsabilidade social e aspectos de qualidade. 

Com respeito a esses processos iniciados pelas instituições de 
ensino superior (ies), autores como vasco et al. (2004) indicam as 
dificuldades para se construir um projeto de nação em vista das 
constantes reformas curriculares ocorridas (três reformas em um 
período de 35 anos) e, em especial, diante do percurso realizado 
desde a reforma de 1992 (até 1998), a qual foi conduzida sem ne-
nhum estudo prévio sobre seu alcance. além disso, a primeira 
turma de formandos dos cursos reestruturados nem os havia con-
cluído quando o decreto n. 272/1998 foi derrogado.

essa situação é considerada por vasco et al. (2004) e Calvo 
(2004) como uma constante na história da formação docente co-
lombiana, na qual as mudanças relativas à formação de professores 
dependem de dinâmicas instáveis, em geral orientadas pelos inte-
resses do poder político transitório.

a partir da expedição do decreto n. 2.566/2003, a formação de 
educadores tornou -se confusa para as faculdades de educação, 
sendo necessária a promulgação da Resolução n. 1.036/2004, a 
qual especifica as características de qualidade dos programas de 
graduação e especialização em educação.

esses cursos foram objetos de estudo, dado que todos possuíam 
em sua estrutura curricular alguma disciplina que abordava a 
questão ambiental (Quadro 1). salientamos que a Universidade a 
possui 18 cursos de licenciatura e a Universidade B possui 9.

os aspectos que compõem o plano de ensino (justificativa, con-
teúdos, metodologia e referenciais) foram importantes na identifi-
cação das disciplinas (educação ambiental, sociedade e ambiente 
e ecologia Humana), dado que outras disciplinas (Formação da 
Cidadania; Ética Profissional; Biologia da Conservação; Ciências 
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naturais e teoria ecológica, entre outras) não explicitavam a te-
mática ambiental, estando voltadas aos conteúdos próprios da ma-
téria.

Conforme mostram os dados apresentados no Quadro 1, os 
mesmos cursos das duas universidades possuem em suas estruturas 
curriculares disciplinas relacionadas ao ambiente. no entanto, o 
curso de licenciatura em Criação artística é oferecido somente pela 
Universidade B.

segundo moreno (1999), o modelo de ensino centrado em disci-
plinas pode ser considerado uma herança do pensamento grego, 
fundamentado na possibilidade de abordar o conhecimento por 
campos temáticos, iniciando com o pensamento filosófico e com a 
emergência de outros campos como a Física, a astronomia e a ma-
temática entre outras. essa forma de pensamento foi apropriada 
pelo pensamento ocidental e foi se consolidando como um conheci-
mento fragmentado que, na atualidade, inspira a estrutura curri-
cular por disciplinas.

nesse contexto, os cursos identificados representam um as-
pecto interessante no sentido de permitir um avanço na abordagem 
dessa temática, incluindo -a no currículo. no entanto, o desafio se 
orienta nas possibilidades que apresenta a ea como um novo 
saber, no qual o pensamento fragmentado passa por apropriações 
de totalidade, interdisciplinaridade e práxis, implicando pensar os 
processos de formação dos licenciandos, dos professores da escola e 
dos professores universitários.

outro elemento relevante correspondeu à compreensão geral 
dos projetos curriculares das licenciaturas, dos quais inferimos 
aqueles aspectos relacionados à estrutura curricular e suas relações 
com a disciplina da ea ou a temática ambiental.

todos os cursos são reconhecidos pelo ministério de educação 
nacional (men) (acreditación previa) e, ainda, os cursos de licen-
ciatura em educação Básica com habilitação em Ciências sociais, 
licenciatura em Química da Universidade B e as três licenciaturas 
da Universidade a possuem reconhecimento de alta qualidade 
pelo men de (acreditación de alta cualidad). o reconhecimento 
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dos cursos de licenciatura em Biologia e licenciatura em Química 
da Universidade a, assim como o de licenciatura em Ciências so-
ciais da Universidade B ocorreram no ano de 2005, ao passo que  
o reconhecimento do curso de licenciatura em Química da Univer-
sidade B e do curso de licenciatura em Ciências sociais da Uni-
versidade a ocorreu em 2006. todos os cursos foram certificados 
ou reconhecidos por um período de quatro a cinco anos.

os cursos das duas universidades são de caráter presencial, 
ocorrem no período diurno e apresentam duração de dez semestres; 
seus currículos se organizam por ciclos, eixos e campos de for-
mação. o ciclo se refere ao conjunto de atividades que favorecem a 
apropriação do conhecimento de forma gradual, portanto, são des-
critos pelos cursos como fundamentação, aprofundamento e ino-
vação.

em geral, os cursos dividem os ciclos em semestres, sendo que a 
fundamentação ocorre nos quatro primeiros semestres e o aprofun-
damento nos três semestres seguintes; a inovação ocorre nos três 
últimos semestres. Para a licenciatura em educação Básica com ha-
bilitação em educação artística, os ciclos são nomeados ciclo bá-
sico (os primeiros cinco semestres), compostos por áreas como 
pedagogia, artes cênicas, literatura, visuais, plásticas e música. o 
ciclo de aprofundamento ocorre nos últimos cinco semestres. a li-
cenciatura em Biologia da Universidade a possui dois ciclos: de 
fundamentação (6 semestres) e de aprofundamento (4 semestres), 
sendo que neste último se apresentam possibilidades de escolha de 
uma ênfase (biologia da conservação, saúde para a qualidade da 
vida, biotecnologia e educação, ecologia colombiana).

os eixos de formação das licenciaturas da Universidade B se re-
ferem a “constituição de sujeitos”, “construção de conhecimentos” 
e “projeto social e cultural”, correspondentes ao referencial apro-
priado pela faculdade de educação. a constituição de sujeitos trata 
da visão de ser humano como uma totalidade em relação à natureza 
e à sociedade que, em processos de auto -organização constante, 
abrange o desenvolvimento de capacidades individuais e sociais. a 
construção de conhecimento refere -se à necessidade de localizar a 
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formação docente em relação às ações para o formando, em seus 
processos cognitivos, sociais, afetivos e éticos, como processo em 
permanente construção. o projeto social e cultural compreende  
as práticas pedagógicas, sendo um dos seus objetivos a formação  
de seres humanos integrais, conscientes da sua condição de sujeitos 
e, portanto, com possibilidades de compreensão e solução das pro-
blemáticas das comunidades, através do conhecimento científico-
-pedagógico.

os eixos curriculares da licenciatura em Biologia (Universidade 
a) correspondem ao ciclo de fundamentação, sendo: i) identidade e 
contexto; ii) crescimento e desenvolvimento: o problema da vida; 
iii) diversidade; iv) organização; v) dinâmica e cuidado dos sis-
temas; vi) interação.

o projeto curricular do curso de licenciatura em Química da 
Universidade a tem o objetivo de formar professores de Química 
para os diferentes níveis do sistema educativo colombiano e está 
norteado pela pergunta: é possível um currículo para a formação de 
professores de Química orientado a responder o questionamento 
sobre o que deve saber e saber ser um professor de ciências, para 
atuar no ambiente educativo colombiano e ter um desempenho 
com qualidade de acordo com a pesquisa didática e curricular que 
tem constituído até agora? na perspectiva de fundamentar teori-
camente a abordagem dessa proposta, o currículo possui funda-
mentos epistemológicos, psicológicos, sociológicos e antropológicos 
construtivistas.

nesse currículo são estabelecidos dois ciclos e quatro ambientes 
de formação, nos quais se pretende desenvolver determinadas com-
petências nos licenciandos, através das diferentes disciplinas cor-
respondentes a cada semestre.

o currículo não possui eixos como os expostos nos cursos que 
foram descritos acima, mas pode -se dizer que os eixos formativos 
correspondem ao desenvolvimento de competências ao longo do 
currículo.

o conceito de competência apropriado pelo projeto curricular 
está associado à possessão e à capacidade de usar o conhecimento e 
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as habilidades para o exercício de uma profissão, ofício ou campo 
de saber, o que implica ter um desempenho eficaz e eficiente em 
uma sociedade. Levando em conta os aspectos curriculares ex-
postos sobre os diferentes cursos, podemos dizer que estes possuem 
diferentes eixos agrupados em campos ou ambientes de formação, 
tais como o científico, o pedagógico, o investigativo, o comunica-
tivo, o estético, o ético e o político.

esses ambientes, por sua vez, são agrupados de forma diversa 
nos diferentes cursos; por exemplo, a licenciatura em Biologia da 
Universidade a considera os ambientes humanístico, científico, 
pedagógico e didático; enquanto os cursos de licenciatura da Uni-
versidade B privilegiam os eixos curriculares de “constituição de 
sujeitos”, “construção de conhecimentos” e “projeto social e cul-
tural”.

de forma geral, a organização por ambientes ou campos corres-
ponde a: i) formação disciplinar, a qual se refere a uma área especí-
fica do conhecimento, ou seja, aos saberes que envolvem a 
disciplina a ser ensinada; ii) formação pedagógica, que envolve os 
fundamentos de ensino e de aprendizagem, bem como o contato 
com o saber didático do professor; iii) formação em valores, que 
aborda os aspectos éticos, sociais e políticos do educador; iv) for-
mações científica, investigativa e comunicativa, as quais reúnem os 
fundamentos e práticas para a aplicação dos conhecimentos.

outros aspectos da estrutura curricular referem -se à realização 
de um projeto de finalização de curso pelo formando, o qual geral-
mente se vincula a alguma linha de pesquisa desenvolvida no curso. 
a prática educativa, também chamada por outros cursos de prática 
profissional docente, é realizada nos últimos semestres. Para o 
curso de licenciatura em Ciências sociais da Universidade B, os úl-
timos semestres correspondem ao projeto de pesquisa ou projeto 
pedagógico.

segundo vasco et al. (2004), as mudanças das estruturas cur-
riculares de algumas licenciaturas nos períodos de 1982 -1994, 
1994 -1999, 1999 até a atualidade se constituem nos aspectos apre-
sentados anteriormente sobre um currículo organizado em campos 
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de formação, uma nova visão do currículo, menos linear e mais in-
tegradora, por meio de núcleos problemáticos, eixos temáticos e 
projetos.

a similaridade entre as estruturas curriculares dos cursos se 
explica pelas orientações normativas do decreto n. 272/1998, que 
reconhece a disciplina pedagógica como eixo fundamental dos 
cursos de formação de professores. assim, os projetos curriculares 
estudados procuram elementos de transversalidade com eixos vol-
tados ao pedagógico e ao didático. os campos de formação que 
apropriam os cursos tinham sido indicados pelo decreto n. 

0709/1976.
o curso de licenciatura em Ciências sociais da Universidade B 

se orienta a partir da perspectiva de um currículo integrado, que 
possa enfrentar situações de democracia e de modernização da edu-
cação e da sociedade, e para isso é necessário o afastamento das  
visões de um currículo centrado exclusivamente na atualização 
científica, organizado de forma atomizada e isolada, que traz ao for-
mando dificuldades para o desenvolvimento de suas capacidades 
crítica, criativa e propositiva. Portanto, um currículo não necessa-
riamente tem que se organizar em disciplinas, podendo integrar 
problemas interdisciplinares, tópicos ou períodos históricos.

assim, o currículo dessa licenciatura possui várias caracterís-
ticas como a inovação, a investigação e a flexibilidade, sendo rele-
vante a ênfase conferida à articulação dos saberes, resgatando dessa 
forma a interdisciplinaridade. a disciplina sociedade e meio am-
biente é considerada um núcleo problemático interdisciplinar do 
ciclo de aprofundamento.

Um aspecto interessante da licenciatura em artística da Uni-
versidade B é a existência de uma disciplina sobre a temática am-
biental e a abordagem de eixos articuladores em cada semestre, 
correspondente ao eixo intitulado “meio ambiente e pluricultu-
rali dade na educação artística” (quarto semestre), que também  
con si dera o ciclo de aprofundamento como materialização da in-
terdisciplinaridade, através de três ênfases: música, plásticas e vi-
suais, literatura e cênicas.
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a licenciatura em Biologia da Universidade a, tanto em seu 
ciclo de fundamentação quanto no ciclo de aprofundamento, apre-
senta eixos curriculares interessantes para a compreensão da ea; 
por exemplo, a abordagem da diversidade, dinâmica e função dos 
sistemas, com enfoque na ecologia colombiana, biologia da conser-
vação e saúde para a qualidade da vida.

considerações finais 

os apontamentos construídos por ocasião das análises sobre os 
aspectos curriculares parecem mostrar perspectivas de um currí-
culo mais flexível – diante das reestruturações curriculares ante-
riores – com relação à apropriação do saber pedagógico como 
fundamento da formação do educador; no entanto, torna -se rele-
vante a compreensão do currículo como uma postura crítica, que 
questiona o porquê das formas de organização do conhecimento e 
suas relações com a ideologia, o poder e a cultura.

segundo moreira & silva (2002), o currículo corresponde a 
uma construção social e cultural e, portanto, “não é um elemento 
inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento 
social [...] ele tem uma história, vinculada a formas específicas e 
contingentes da organização da sociedade e da educação” (p.8).

a estrutura curricular impregnada de interesses se constitui em 
um desafio para a ea, dados os seus fundamentos de conheci-
mento integrador e de questionamento da racionalidade moderna 
que levou à crise ambiental. assim, essa educação passa por dis-
cussões sobre sua abordagem na universidade, sobre se deve ser 
trabalhada como disciplina ou como perspectiva interdisciplinar. 
nas nossas análises encontramos que a ea é proposta como uma 
disciplina, permanecendo a visão fragmentada do conhecimento,  
e, diante disso, é necessário investir maiores esforços na estrutu-
ração de currículos voltados à formação inicial de professores, 
tendo em conta a emergência da ea como uma nova racionalidade 
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que compreende conceitos estruturantes de totalidade, interdisci-
plinaridades, complexidade e práxis educativa.

esses princípios permanecem pelo menos marginalizados dos 
pro jetos curriculares dos cursos estudados que, embora limita dos 
aos aspectos formais, resultam na orientação de práticas e pro-
cessos educativos com os futuros professores, constituindo, de al-
guma forma, uma visão tradicional da ea.

Continua sendo necessário, portanto, pensar em outras possibi-
lidades curriculares para a formação de professores que resgatem  
os princípios expostos anteriormente, como um questionamento ao 
currículo organizado por disciplinas, passando a uma visão com-
plexa do conhecimento – que concebe as dinâmicas relações exis-
tentes entre o ser humano e a natureza, em vez de reduzi -las a uma 
determinada dimensão – e oferecendo uma leitura tanto do humano 
como dos contextos social e histórico que o definem.

o conceito de complexidade nos leva à discussão sobre a orga-
nização do conhecimento, o qual foi tradicionalmente construído sob 
o paradigma da simplificação, inspirado na filosofia de descartes  
e apropriado, desde o século Xvii, pelo pensamento ocidental. esse 
paradigma de disjunção enfocou três campos de conhecimento cien-
tífico: a Física, a Biologia e as Humanidades, com a pretensão de 
simplificá -los à realidade, promovendo uma especialização e frag-
mentação do conhecimento e envolvendo o pressuposto de que o 
estudo das partes levaria à compreensão do todo.

nesse contexto, a proposta da divisão disciplinar se acentuou 
como uma forma organizada para a compreensão dos fenômenos, 
no entanto, “este paradigma [...] sem dúvida permitiu os maiores 
progressos ao conhecimento científico e à reflexão filosófica; suas 
consequências nocivas só começariam a se revelar no século XX” 
(morin, 2006, p.11).

nos projetos curriculares dos cursos analisados encontramos, 
portanto, essa divisão disciplinar, o que se constitui como um as-
pecto relevante para a forma como vem sendo abordada a ea e que 
acreditamos que precisa ser repensado, já que essa educação tem 
como desafio constituir -se em uma abordagem interdisciplinar, a 
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qual se refere à mediação entre conhecimentos e articulação de sa-
beres e para o que o papel das disciplinas não é a unificação e sim  
a conexão e construção de referenciais conceituais e metodológicos 
consensuais.

na perspectiva de pensar em processos formativos culturais 
nesses cursos, seria necessária uma discussão aprofundada sobre as 
compreensões do conceito de formação – dado que esta é, obrigato-
riamente, atrelada a processos políticos –, assim como da capaci-
dade de ler e reler a sociedade atual com o intuito de transformá -la. 
dessa forma, parece que o sentido de um professor intelectual crí-
tico não é considerado nas estruturas curriculares oficiais dos 
cursos.
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