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O pensamento é como um mergulho que traz sempre algo à luz (Deleuze, 1988). 

 
 



 

RESUMO 

 

Sendo a dinâmica do sistema capitalista uma energia mobilizadora da 

sociedade ocidental - que não visa à promoção do bem comum - para efetivação, 

subsistência e exercício dessa forma de poder, a desumanização do homem e a 

exploração da natureza vem sendo utilizadas, subjugando estes e os demais seres 

vivos para considerá-los como meros recursos. A partir do início da modernidade, 

vivenciamos a disciplinarização do conhecimento e dos indivíduos, dos saberes e 

das vontades, como um dos mecanismos de desumanização que gera um 

desligamento moral, que permite, assim, mudanças na tomada de decisão e 

interação sociais comuns. Esse desligamento é parte central da crise multiforme que 

vivenciamos e que vêm sendo pensada por diversas linhas, principalmente a 

ambiental. Tendo em vista a importância das instituições sociais nesses processos, 

o presente trabalho tem como objetivo investigar ações humanizadoras/ 

desumanizadoras presentes na formação do bacharel em Ciência Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense a nível pedagógico e institucional. 

Palavras-chave: Poder. Antropocentrismo. Disciplinarização. Ciência Ambiental.   

Capital. Desumanização. Híbridos. Transversalidade. Instituição. Crise 

socioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 Being the dynamics of the capitalist system mobilizing energy of Western so

ciety - which is not aimed at promoting the common good - for subsistence and 

exercise of this form of power the man dehumanization and the nature exploitation 

are used, subjugating these and other living beings to consider them as 

mere resources. From the beginning of modernity we experience the 

disciplinarization of knowledge and of individuals as one of the dehumanization 

mechanisms that raises a moral detachment, thus allowing changes in common 

social decision making and interaction. This disconnection is a central part of the 

multiform crisis that we have experienced and that has been thought through several 

lines, especially the environmental one. Given the importance of social institutions in 

these processes, the present work aims to investigate humanizing / dehumanizing 

actions presents in the formation of the bachelor in Environmental Science of the 

Federal University of Fluminense at pedagogical and institutional level. 

 

 

Keywords: Power. Anthropocentrism. Disciplinarization. Environmental Science. 

Capital. Dehumanization. Transversality. Hybrids. Institution. Socio-environmental 

crisis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  Para o sistema capitalista, que gera uma lógica consumista-produtivista-

predatória, Descartes foi um divisor de águas. De acordo com o pensador, para 

reconhecer algo como verdadeiro é considerado necessário usar a razão como 

princípio ordenador e, a partir da fragmentação do todo, compreendê-lo. O 

"penso, logo existo" define o saber moderno, sucedendo ao saber clássico, que 

“está situado numa dimensão na qual existem seres e coisas organizados e 

classificados de acordo com as semelhanças e diferenças” (GERALDINI, 

2007). A partir dessa formulação lançaram-se as bases para a ciência moderna 

onde, segundo Foucault ([1966], 2002, p. 443), o saber é marcado pela 

vivência do homem como sujeito, unido às particularidades que o constituem 

como homem. Então, para construir conhecimento sobre si mesmo, ele próprio 

deveria ser objeto desse novo saber, representado pelos aspectos particulares 

de vida, trabalho e linguagem, tal é abordagem das ciências humanas, que tem 

a representação como “um fenômeno de ordem empírica que se produz no 

homem e é analisado como tal” (GERALDINI, 2007, p.136). 

 Com apoio na noção de “modernidade” (LATOUR, 1994, p.19), podemos 

dizer que o saber moderno criou uma ideia de divisão do mundo em dois polos 

opostos e absolutamente separados, a natureza e a cultura, em suma: fato 

natural e liberdade humana. Segundo o autor, o problema do modernismo, 

contudo, era que, tudo aquilo que se apresentava entre estes dois polos 

irredutíveis, ou seja, os híbridos - mistos, produtos simultaneamente da 

liberdade sociocultural humana e da objetificação da natureza - não merecia 

dignidade ontológica, pelo menos até que fosse classificado ou como natural, 

ou como sociocultural, pois só havia espaço para, de um lado, objetos e, de 

outro, sujeitos. 

Como resultado, houve a tecnificação do mundo moderno, onde a 

Filosofia e a Educação se dissociaram. A excessiva planificação da Educação, 

movida por um ideal positivista, levou-nos rumo a sérios impasses (GALLO, 

2004, p.80), como a crise de percepção, definida por Capra (2006, p.14). Tanto 

para Capra (2006, p. 14) e Gallo (2004), quanto para Morin (2003, p.13), os 

principais problemas da atualidade não podem ser pensados isoladamente em 



 

7 

disciplinas fechadas em si mesmas, sem permitir sua integração em uma 

problemática global, pois esses problemas são interligados, interdependentes, 

polidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e 

planetários. Nessa mentalidade, principalmente das grandes instituições 

sociais, que compactua com conceitos de uma visão de mundo obsoleta e 

inadequada, fica oculta a complexidade, as interações e retroações, os 

híbridos, como define Latour, e os problemas essenciais que, por sua vez, 

geram cada vez mais problemas. 

Para Gallo (2004), disciplinarizar é tanto dividir, analisar, organizar e 

classificar as ciências, quanto domesticar os corpos e as vontades, e essa 

ordenação está intimamente relacionada com os mecanismos de poder. Pois, 

para o filósofo:  

O saber e o poder possuem um elo muito íntimo de ligação: conhecer 
é dominar. E conhecemos o velho preceito da política: dividir para 
governar. O processo histórico de construção das ciências modernas 
agiu através da divisão do mundo em fragmentos cada vez menores, 
de forma a poder conhecê-los e dominá-los. No desejo humano de 
conhecer o mundo está embutido seu desejo secreto de dominar o 
mundo (GALLO, 2000, p. 23). 

Vale pontuar que como resposta à problemática disciplinar pedagógica, 

surgiu o paradigma interdisciplinar, adotado pelo curso de Ciência Ambiental da 

Universidade Federal Fluminense como forma de superação da reprodução da 

massificação e alienação sistemática (PPC-BICA, 2010, p.11).  Por volta dos 

anos 70, se buscou a definição de interdisciplinaridade e, embora essa 

preocupação existisse, segundo Fazenda (2011, p.51), não se criou uma 

definição única para o conceito, podendo variar o nome, o conteúdo e a forma 

de atuação. Para Japiassu (1976, p.74), “a interdisciplinaridade caracteriza-se 

pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração 

real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. Enquanto 

para Bufrem, Freitas e Costa: 

O termo interdisciplinaridade sugere a coexistência, a convivência de 
várias disciplinas diferentes sem que, necessariamente, se 
comuniquem, se intercambiem, se complementem ou se atravessem 
mutuamente em seus conteúdos, de forma a concorrerem para a 
construção de um conhecimento global complexo, de um projeto ou 
de uma nova disciplina (BUFREM, FREITAS & COSTA, 2008, p.46). 

 
Sendo assim, se a interdisciplinaridade não é contrária e nem pode 

existir sem a perspectiva disciplinar, então esse paradigma ainda implica a 
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hierarquização do saber, as integrações das ciências de formas horizontais e 

verticais e, com isso, a incapacidade desta em superar a compartimentalização 

do saber e a crise ambiental. Nas palavras de Gallo (2000): 

Como a afirmação da interdisciplinaridade é a afirmação, em última 
instância, da disciplinarização: só poderemos desenvolver um 
trabalho interdisciplinar se fizermos uso das várias disciplinas. E, se a 
fragmentação e compartimentalização dos saberes já não dão conta 
de responder a vários problemas concretos com que nos defrontamos 
em nosso cotidiano, precisamos buscar um saber, não-disciplinar, 
que a interdisciplinaridade não seria capaz de nos fornecer (GALLO, 
2000, p.27). 

Sobre a crise ambiental, Leff (2011, p.317) afirma que “a problemática 

ambiental induz [...] um processo mais complexo do conhecimento e do saber 

para apreender os processos materiais que configuram o campo das relações 

sociedade-natureza”.  

Com isso, o conceito de transversalidade baseado na visão de 

organização dos saberes rizomática foi desenvolvido por intelectuais, como 

Deleuze e Guattari, a partir do questionamento do pensamento delineado pelo 

modelo modernista. Para alguns, esse paradigma pretende superar o 

inconveniente de uma “verticalidade pura (ou seja, o de uma hierarquização 

entre pontos e saberes distintos) e de uma simples horizontalidade (ou seja, de 

conexões somente entre áreas afins e semelhantes)” (ARANTES, 2009, p. 

2593). Pela sua pretensão de se aplicar tanto à produção, quanto à circulação 

de saberes, acredita-se que esta abordagem pode expandir para a educação. 

Posto que “a educação popular não transforma o mundo, mas tem um papel 

central no desenvolvimento crítico das pessoas, isto é, no aprofundamento da 

tomada de consciência dos sujeitos sociais” (BATISTA, 2007, p.170), os 

professores podem ter um papel muito importante nesse processo de ruptura 

com o saber alienante para uma outra possibilidade de se pensar o 

conhecimento, que vai ao encontro dos princípios do curso de Ciência 

Ambiental da UFF apresentados em seu PPC. 

Acreditamos que para isso é necessário trazer à reflexão as relações 

entre o pensamento disciplinar dentro da sociedade capitalista e a 

desumanização. Assim, a pergunta norteadora do trabalho é: Que ações 

humanizadoras/desumanizadoras estão presentes na formação do bacharel em 

Ciência Ambiental da UFF? 
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Partindo das contribuições de Foucault acerca do papel central do 

cuidado de si como forma de “humanização” de si mesmo para que o indivíduo 

torne-se parte da sociedade, buscou-se articular dois pontos. Primeiramente 

buscou-se articular PPC e o ajuste curricular em andamento, com os princípios 

rizomáticos para construção de um currículo transversal. Em segundo lugar, 

buscou-se articular a Sociologia de Goffman, em relação às instituições totais, 

com as vivências e considerações de seus discentes. Antes, porém, 

apresentarei um breve histórico da pesquisa, partindo da minha trajetória 

pessoal no curso de Ciência Ambiental, com intuito de situar o leitor no 

contexto da mesma. 

 

1.2. BREVE HISTÓRICO DA PESQUISA 

 

Durante minha trajetória no curso, duas questões me levaram a pensar o 

que se tornou a pergunta norteadora deste trabalho. Uma delas foi através de 

uma autorreflexão acerca da pessoa que era quando entrei no curso e a 

pessoa que me tornei após percorrê-lo. Dentro de todas as mudanças que 

ocorreram em mim durante essa trajetória, a que considero de maior 

importância foi a presença de valores humanos mais fortalecidos, valores 

pautados no real bem-estar das pessoas todas, livres de rótulos. Embutidos 

nesses valores percebi ações de autocuidado, tanto em mim, quanto em meus 

colegas de curso. Essas ações, por sua vez, sempre alinhadas com o cuidado 

ao próximo. Pude verificar inclusive mudanças de atitudes a partir dos 

questionamentos sobre o que comem, consomem, e nossas responsabilidades 

dentro de uma sociedade a partir de nossas ações.  

Outra questão importante foi levantada ao refletir sobre algumas 

problemáticas ambientais discutidas em aula, onde comecei a observar que 

todas essas questões tinham em comum um processo de desumanização do 

homem, de um grupo, de uma comunidade, ou até de uma sociedade inteira. 

Entendo como desumanização exatamente o contrário do que seria uma visão 

antropocentrista - da humanidade, toda e individualmente, como detentora de 

valor ético e moral, onde todas as decisões são pautadas em seu bem-estar. 

Desumanização é tirar do ser humano sua dignidade intrínseca, excluí-lo do 

centro de valores universal. Contudo, isso não significa que todas as luxúrias 
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dos homens devam e possam ser atendidas, mas sim, que em última estância, 

deve ser considerado se determinada tomada de decisão é pautada no melhor 

para as pessoas, cada uma. 

 Sendo assim, a partir da percepção de algo de humanizante em mim e 

em meus colegas ao cursar Ciência Ambiental na UFF e de que os problemas 

ambientais eram frutos não só da objetificação da natureza, mas primeiramente 

da objetificação do homem, busquei refletir de onde surge esse processo que 

se estende a toda sociedade e como os processos se dão no universo dos 

alunos no curso, a partir da definição de alguns mecanismos que desumanizam 

e se a quebra para com esses humanizam.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Investigar ações humanizadoras/ desumanizadoras presentes na 

formação do bacharel em Ciência Ambiental da UFF. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Visando atingir o objetivo principal, alguns objetivos específicos são 

requeridos, entre eles: 

1- Compreender a relação entre a fragmentação do conhecimento 

em disciplinas e o processo de desumanização; 

2- Analisar a proposta pedagógica do curso de Bacharelado em 

Ciência Ambienta da UFF à luz dos apontamentos de Gallo sobre a 

interdisciplinaridade; 

3- Verificar a percepção dos discentes do curso de Ciência 

Ambiental da UFF sobre processos humanizadores/ desumanizadores 

presentes no curso. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1. MODERNIDADE, CAPITAL E A DESUMANIZAÇÃO 
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A partir do início da modernidade, o capital surge através de um 

processo de epopeia civilizatória ocidental, onde seus cidadãos se submetiam 

às mesmas instituições sociais -formadas em torno das relações de poder e 

com base em sistemas normativos- e se utilizavam do mesmo saber 

tecnológico, desenvolvendo uma mesma mentalidade coletiva (COMPARATO, 

2011). Essas “tratar-se-iam de sociedades nas quais a natureza não é 

considerada dentro da racionalidade econômica” (LEFF apud FOLADORI, 

2000, p.171).  

O saber tecnológico, por sua vez, era formado sobre a concepção 

reducionista, no pensamento abissal, que “consiste na concessão à ciência 

moderna do monopólio da distinção universal entre verdadeiro e falso” (DE 

SOUZA SANTOS, 2007, p.72) onde outras formas de conhecimento, como os 

populares, são invisibilizados e desconsiderados como relevantes,“ tornados 

incomensuráveis e incompreensíveis por não obedecerem nem aos critérios 

científicos de verdade nem aos critérios dos conhecimentos reconhecidos 

como alternativos, da filosofia e da teologia” (DE SOUZA SANTOS, 2007, 

p.73).  

Nessa ordem civilizatória ocidental moderna, foi se consolidando 

uma forma de pensar o mundo que “correspondeu ao surgimento, como 

modelo global de vida, da busca do lucro máximo pelo exercício profissional de 

uma atividade econômica” (COMPARATO, 2011, p.255). O capitalismo só se 

viabilizou através do:  

Fracionamento do conhecimento e pela degradação do ambiente, 
marcados pelo logocentrismo da ciência moderna e pelo 
transbordamento da economização do mundo guiado pela 
racionalidade tecnológica e pelo livre mercado (LEFF, 2000, p.309).  

 O complexo foi recortado em infinitos segmentos que foram 

compartimentados em diversas disciplinas, para que o conhecimento das 

coisas seguisse o roteiro do interesse, do poder e da política dos homens. Para 

isso, classificamos os saberes, gerando especialidades, como sociólogos, 

historiadores, economistas, cientistas políticos, filósofos, antropólogos, para 

que não misturemos “o conhecimento, o interesse, a justiça, o poder. Não 

misturemos o céu e a terra, o global e o local, o humano e o inumano” 

(LATOUR, 1994, p.8).  
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Essa visão de mundo, amparada a concepção moderna de progresso 

sob o modo da necessidade - a humanidade não pode deixar de progredir 

(PINTO, 1994, p.9), nos levou a apropriação da natureza, “que aponta na 

direção da sua mercantilização com apoio da racionalidade econômica que 

reduz tudo às transações mercantis” (PORTO-GONÇALVES, 2009, p.86). 

Porém, essa racionalidade não reduziu somente a natureza à mercadoria, 

como também os bens, ofícios públicos, concessões administrativas e até 

pessoas, como os trabalhadores assalariados ou os consumidores 

(COMPARATO, 2011). 

Deparamos, aí, com uma radical desumanização da vida. O capital, 
como valor supremo, é transformado em pessoa ficta, dita entre nós 
pessoa jurídica, e em outras legislações pessoa moral. Os homens, 
ao contrário, quando despidos da posse ou propriedade de bens 
materiais, são aviltados à condição de mercadorias vivas, quando não 
excluídos da sociedade capitalista como pesos mortos. Ou seja, a 
inversão completa do princípio ético kantiano: as pessoas passam a 
ter um preço e perdem, desse modo, sua dignidade intrínseca. 
Desumanizar a vida significa excluir da biosfera o seu centro de valor 
universal: a pessoa humana. Cada um de nós é um ser único, 
insubstituível e irreprodutível (COMPARATO, 2011, p.256). 

 Sendo assim, a produção dos saberes e os mecanismos institucionais, 

através da disciplinarização, servem a esse propósito, já que, segundo Konder 

(1999, p.121), para Marx, mercadoria é tudo aquilo o que se produz para o 

mercado e “a ideologia predominante no capitalismo poderia dizer que, se o 

sujeito humano não existe, tudo é vendável, tudo pode ser objeto de compra e 

venda” (KONDER, 2010, p.67). Conclui-se então, que esta é “uma filosofia que 

ostenta uma empenhada parcialidade a favor do sistema contra o EU” (PINTO, 

1994, p.4) evidenciando a “constatação de que historicamente a dominação da 

natureza tem sido, via de regra, a história da dominação do homem pelo 

homem” (PORTO-GONÇALVES, 1989, p.42-43).  

Porém, a pedagogia não pode sustentar uma formação do homem 

contra o homem e sentir-se realizada, subordinando toda a ação educativa as 

exigências do mercado de trabalho, pois as incontestáveis patologias da crise 

da humanidade não se curam com uma filosofia parcial que ignora o ser 

humano em sua totalidade, mas deve exigir da política educativa tudo o que 

esta deve dar à formação do homem (PINTO, 1994). Por isso:  

A crise ambiental contemporânea é uma crise do seu (modo de 
produção) de conhecimento, pois o conhecimento científico que não 
só ignorou a inscrição da sociedade na natureza, como disciplinarizou 
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de tal forma o conhecimento com uma divisão do trabalho científico 
que, mais do que solução, se tornou parte do desafio que a 
humanidade hoje se defronta (PORTO-GONÇALVES, 2009, p.85).  

 

3.2. INSTITUIÇÕES SOCIAIS E SEUS MECANISMOS DE DESUMANIZAÇÃO 

 

 De acordo com o panorama dado, “o regime capitalista elaborou um 

conjunto de técnicas políticas permeadas de poder que sujeitou o homem ao 

trabalho” (BENELLI, 2004, p.246) e as instituições sociais tem um papel 

relevante no projeto do modelo global de vida capitalista. “Podemos afirmar que 

dominação, aumento da alienação social, adaptação sociocultural, mistificação 

ideológica são funções das diversas instituições sociais na sociedade burguesa 

capitalista” (BENELLI, 2004, p.248) também denominada de sociedade 

disciplinar, segundo Foucault (1999).  

 Esta, por sua vez, visa não só o aumento das habilidades dos sujeitos, 

como a “formação de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto 

mais obediente quanto é mais útil, e inversamente” (FOUCAULT, 1999, p.119) 

e, para isso, confina “os indivíduos nas diversas disciplinas nas quais se insere, 

família, escola, fábrica, quartel, hospital, prisão, que constituem dispositivos 

encarregados de produzir e regular os costumes, os hábitos e as práticas 

produtivas” (PANIAGO E FERNANDES, 2013, p.69 apud Foucault, 2002) “para 

que operem como se quer, com as técnicas, segundo a rapidez e a eficácia 

que se determina” (FOUCAULT, 1999, p.119).  

 De acordo com essa visão, “a disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a 

técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como 

objetos e como instrumentos de seu exercício” (FOUCAULT, 1999, p.143). 

Para Benelli (2004, p.247): 

Foi justamente o poder disciplinar moderno que, ao submeter o tempo 
ao imperativo da produção (Foucault, 1984), possibilitou a 
emergência do Modo de Produção Capitalista (MPC). O poder não 
deve ser entendido como agente basicamente repressor, mas 
Foucault o apresenta como pleno de uma função produtiva e criadora 
tanto de saberes quanto de sujeitos. 

 Segundo Goffman (1961), “toda instituição conquista parte do tempo e 

do interesse de seus participantes e lhes dá algo de um mundo” (p.16), o que 

as diferenciam é o nível de isolamento das relações sociais com o mundo 
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externo, o nível de confinamento. Ao categorizar as instituições sociais, os 

sociólogos identificam o grau em que uma instituição envolve todos os 

aspectos da vida de um indivíduo, onde as instituições totais caracterizam-se 

por procurar controlar todos esses aspectos com imposição de barreiras “a 

relação social com o mundo externo e por proibições a saída que muitas vezes 

estão incluídas no esquema físico” (GOFFMAN, 1961, p.16). Mesmo que as 

visitas vindas de fora e as saídas do estabelecimento não sejam propriamente 

proibidas na maioria das universidades, podemos observar um parcial 

afastamento dos discentes de seu mundo doméstico, o que gera “uma ruptura 

inicial profunda com os papéis anteriores e uma avaliação da perda de papel” 

(GOFFMAN, 1961, p.24), papéis esses que podem ser irrecuperáveis, como o 

tempo não empregado no progresso pessoal, no namoro, na criação dos filhos. 

 Muitas faculdades e universidades aproximam-se das instituições 

totais com práticas autoritárias, mesmo que veladas, incorporando novidades 

informáticas sem maiores transformações estruturais, onde a convivência entre 

indivíduos está sob a permanente disciplinarização (BENELLI, 2004). Um 

exemplo dessa disciplina presente na convivência interpessoal se dá em 

alguns casos em que há restrições para conversa entre as fronteiras e as 

restrições a transmissão de informações entre elas (GOFFMAN, 1961, p.20). 

As tecnologias disciplinares, que são utilizadas para o aumento das forças do 

corpo, em termos econômicos de utilidade, e diminuição dessas mesmas 

forças, em termos políticos de obediência (FOUCAULT, 1999, p.119) são 

implementadas nas instituições totais, e são exatamente essas tecnologias que 

são identificadas por Goffman (1961) como desumanizantes, que afirma que “o 

seu eu é sistematicamente, embora muitas vezes não intencionalmente, 

mortificado” (GOFFMAN, 1961, p.24). 

  Esses processos de desumanização são relativamente padronizados 

nessas instituições onde, segundo Goffman (apud BENELLI, 2014, p.28-33), 

alguns deles são: 

 As barreiras impostas entre o internado e o mundo externo, 

pois o indivíduo é despido de seu papel social que costumava desempenhar, 

podendo resultar em perdas irrecuperáveis como: tempo não utilizado na 

preparação escolar e profissional, no namoro, na criação dos filhos etc.; 
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 Processos de admissão, com a preparação da pasta ou 

arquivo pessoal que podem conter: uma história de vida, fotografias, 

impressões digitais, atribuir números, exigir apresentação de documentos 

pessoais, distribuir roupas do estabelecimento, dar instruções quanto às 

regras, entre outros. Por meio desse processo de padronização, o novato é 

enquadrado e admite ser conformado e codificado num objeto que pode ser 

colocado na máquina administrativa do estabelecimento para ser modelado 

suavemente pelas operações de rotina e passa a ser tratado de um modo 

completamente abstrato; 

 Testes de obediência para conseguir a cooperação inicial do 

novato para que este apresente respeito adequado em seus encontros iniciais, 

face a face, como um sinal de que aceitará docilmente o papel de internado 

rotineiramente obediente. São típicas as recepções de “boas-vindas”, trotes 

agressivos e humilhantes com que são recepcionados os novatos, obrigando-

os a manifestarem se tenderão a ser revoltados permanentes, caso respondam 

de modo altivo e revidem com arrogância, ou se obedecerão sempre, 

respondendo com humildade e submissão, dando-lhes uma noção clara de sua 

situação: ocupam o lugar mais baixo entre os internados, onde geralmente são 

chamados por termos que sempre lhes recordam sua posição inferior: novato, 

calouro ou outros. Esse teste de obediência, ou de quebra de vontade, pode 

fazer que um internado que se mostre insolente seja castigado de modo 

imediato e visível; 

 Despojamento dos bens, emprego, carreira. Os bens e 

objetos pessoais são parte do indivíduo e, provavelmente, a mais significativa 

dessas posses seja o seu próprio nome, que são substituídos de forma 

padronizada pelo estabelecimento e distribuídos uniformemente, como os 

demais bens. O indivíduo também pode ser obrigado a dar respostas verbais 

humilhantes e ainda precisa suportar as indignidades de tratamento que outros 

lhe infligem; 

 Exposições contaminadoras físicas, sociais e psicológicas 

(apelidos, gozações). Uma dessas práticas é a violação de informação quanto 

à privacidade pessoal do indivíduo, que pode ser realizada por meio dos dados 

relativos à posição pessoal e seu comportamento anterior presentes na pasta 

pessoal do internado que está sempre à disposição da equipe dirigente. O 
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ápice da contaminação interpessoal tem seu modelo na violação e perseguição 

sexual, fato também típico nas instituições totais. A intimidade pessoal é 

totalmente destruída e devassada nesses casos. 

 Sendo assim, pode-se observar que: 

Na sociedade disciplinar, alguém exerce um poder sobre o sujeito, 
vigiando-o: o professor sobre os alunos; o médico sobre os doentes; 
o psiquiatra sobre os loucos; o guarda sobre os presidiários. 
Enquanto exerce esse poder, vigia e ao mesmo tempo produz um 
saber a respeito daqueles que estão sob sua jurisdição. Esse saber é 
caracterizado pela norma, é um saber normatizador que se ordena 
em termos daquilo que é estabelecido como normal ou não, correto 
ou incorreto, daquilo que se deve ou não fazer (BENELLI, 2004, p. 
246). 

Para Foucault, as técnicas de poder modernas tem eficiência máxima quando 

se organizam sob a forma de saberes. Isso quer dizer que em algumas 

instituições sociais como escolas, universidades, entre outros; se constroem 

discursos científicos e profissionais, saberes conjugados com poderes, que se 

formulam por meio de regras e interesses (BENELLI, 2004, p.248). Porém, um 

saber de qualidade não pode nascer sob as condições de submissão ao 

poder, “não se pode pensar o progresso do saber científico sem pensar 

mecanismos de poder” (FOUCAULT, [1978] 2006, P.269, grifo nosso). 

 Por volta dos anos 70, marcado como o ano da crise da disciplina - 

inclusive pedagógica, onde surge do conceito de interdisciplinaridade -, a 

emergência de forças sociais resultantes de uma mudança na sociedade e 

agravamento da questão ambiental (onde os indivíduos eram cada vez mais 

diversos, diferentes e independentes e não estavam submetidos à disciplina) 

serviu como movimentos de resistência socioambiental, de luta pela natureza e 

sociedade, que forçaram o pensamento sobre a necessidade de desenvolver 

uma sociedade sem disciplina, como anunciou Foucault na Conferência no 

Instituto Franco-japonês de Kansai, em Quioto, em 1978 (FOUCAULT, 2006, 

p.268). A partir dessa crise, houve a emergência de novas configurações 

institucionais em substituição das que caracterizavam as sociedades 

disciplinares – a família, a escola, a fábrica, o hospital etc. –, bem como seus 

procedimentos funcionais rígidos, que definem e demarcam a passagem das 

sociedades disciplinares para as sociedades de controle, com modulações 

mais flexíveis, como define Deleuze ([1990], 2008, p.220). Para Araújo (2006), 

na crise escolar que também pode ser estendida para a acadêmica: 
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Observamos a circulação e a interação com outros veículos de 
conhecimento, como programas de educação à distância, a mediação 
do computador nas novas relações de ensino/aprendizagem, como 
também a presença cada vez mais comum dos infindáveis cursos de 
formação permanente e a necessidade paranóica de que nunca se 
chega a lugar algum, de que há sempre mais para saber, para 
aprender, para explorar (ARAÚJO, 2006, p.2). 

 Portanto, o que temos hoje é uma intensificação e generalização da 

lógica disciplinar para além dos muros das instituições, onde os “espaços 

fechados que definiam o espaço limitado das instituições deixaram de existir; 

de maneira que a lógica que funcionava outrora principalmente no interior dos 

muros institucionais se estende, hoje, a todo campo social” (HARDT, 2000, p. 

369). O indivíduo ainda passa de um espaço fechado a outro: primeiro a 

família, depois a escola (“você não está mais na sua família”), depois a 

universidade (“você não está mais na escola”), depois a empresa, de vez em 

quando o hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por 

excelência, mas agora “nunca se termina nada, a empresa, a formação, o 

serviço sendo os estados metaestáveis e coexistentes de uma mesma 

modulação, como que de um deformador universal” (DELEUZE [1990], 2008, 

p.221-222). Para Deleuze, o deformador universal, o princípio modulador da 

sociedade de controle é o capital, onde “a linguagem numérica do controle é 

feita de cifras, que marcam o acesso à informação, ou a rejeição” e “o homem 

não é mais o homem confinado, mas o homem endividado” (DELEUZE [1990], 

2008, p.222-224), submetendo toda a formação educacional ao mercado, que 

desta vez se utiliza de mecanismos disciplinares sofisticados para desumanizar 

o indivíduo a fim de viabilizar a criação de mundos de mercado e de 

subjetividades para integrar tais mundos.  

Muitos jovens pedem estranhamente para serem “motivados”, e 
solicitam novos estágios e formação permanente; cabe a eles 
descobrir a que estão sendo levados a servir, assim como seus 
antecessores descobriram, não sem dor, a finalidade das disciplinas 
(DELEUZE, [1990], 2008, p.226). 

 

3.3. INTERDISCIPLINARIDADE E TRANSVERSALIDADE 

 

Com o auxílio da noção de modernidade e seus processos disciplinares, 

como forma de controle e de cegueira frente à complexidade, constata-se a 

realidade do ensino contemporâneo. Dado ensino é marcado pela 
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fragmentação, compartimentalização do conhecimento e a especialização do 

saber, onde deveria, na realidade, reconhecer as correlações entre as 

multiplicidades da complexidade e abrir espaço para os processos individuais 

de geração de conhecimento. Para Gallo (2001), “a ciência moderna 

autonomiza-se e especializa-se em torno de seu objeto“ sem preocupar-se em 

inseri-lo em seu contexto sistêmico. Frente à impossibilidade de negar os 

híbridos, se iniciou uma exploração acerca da dissolução de fronteiras entre as 

ciências. Nesse ambiente, segundo Novikoff e Cavalcanti: 

Surgem teorias educacionais que privilegiam uma abordagem 
direcionada especificamente para a interconexão de diferentes tipos 
de saberes, estes oriundos de diferentes esferas do conhecimento, 
possibilitando-se assim, um processo educacional dirigido para a 
chamada interdisciplinaridade (NOVIKOFF & CAVALCANTI, 2017, p. 
58). 

Com isso, a ciência se apropriou desse conceito como forma de superar 

a fragmentação da disciplinarização, porém, esse paradigma ainda carrega, no 

termo e no fazer-se, a existência de limites entre os saberes e em sua 

construção. Para Carvalho (1998), a postura interdisciplinar se dá: 

Pela reestruturação dos temas e dos conteúdos curriculares, pela 
organização de equipes de professores que integrem diferentes áreas 
do saber e pelas instituições de ensino que tenham abertura para 
experimentar novas formas de organizar os profissionais, os 
currículos e os conteúdos, a estrutura formal das séries, etc. 
(CARVALHO, 1998, p.9). 

 Assim, a interdisciplinaridade estabelece uma oportunidade pedagógica 

de trabalho em equipe entre os especialistas de diferentes áreas para produção 

de saberes, onde os docentes, cada qual com sua especialidade, arquitetam 

ações conjuntas sobre um determinado assunto. Para isso, o Conselho de 

Educação sugere uma integração de matérias onde:  

“...as matérias fixadas, diretamente, e por seus conteúdos 
obrigatórios, deverão conjugar-se entre si e com outras que se lhes 
apresentem, para assegurar a unidade do currículo, em todas as 
fases de seus desenvolvimentos (Art. 2º Resolução 8/71-CFE).” 

 Por conseguinte, estas “deveriam distribuir-se segundo uma ordenação 

horizontal através do relacionamento entre as diferentes matérias e uma 

ordenação vertical” (FAZENDA, 2011, p.105) para que os conteúdos fossem 

apresentados em uma sequência lógica, onde “a integração horizontal tem o 

objetivo de articular os diversos ramos do conhecimento” (Parecer 4.833/75-

CFE) e “a integração vertical visa à articulação de graus, à normalidade da 
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escala de escolarização” (Parecer 4.833/75-CFE). É na integração horizontal 

que a transversalidade é utilizada, como forma de ordenação e socialização 

dos conteúdos com a inserção de temas transversais que “constituem o centro 

das atuais preocupações sociais, devem ser o eixo em torno do qual deve girar 

a temática das áreas curriculares” (MORENO in BUSQUETS et AL apud 

GALLO, 2001, p.21). 

 É importante dizer que essa atividade se restringe a tentar sanar o 

problema curricular de relacionamento entre disciplinas e não leva em 

consideração as questões de exercício do poder, pois “controlar o acesso aos 

saberes, controlar aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe, é um dos mais 

fortes (embora mais dissimulados) exercícios de poder da modernidade” 

(GALLO, 2001, p.18). No contexto de uma sociedade do conhecimento, 

capitalista, o conhecimento é mercadoria e, por isso, fragmentá-lo é uma forma 

de exercício do poder do capital, compactuando, assim, de acordo com Pinto 

(1994), com uma filosofia educacional que subordina toda ação educativa às 

exigências do mercado de trabalho. Para ele, “qualquer que seja a dimensão 

eleita, tratar-se-á sempre de uma educação geradora de défices de 

humanidade no homem e na sociedade - homem e sociedade ambos 

unidimensionais” (PINTO, 1994, p.4), pois será ou a dimensão em favor do 

individuo contra o sistema, ou a do sistema contra o indivíduo, que por um lado 

promove uma formação gera indivíduos deslocados da sociedade, e por outro 

faz com que estes perpetuem esse sistema. Por isso, a política educativa deve 

dar tudo que pode para prover que os indivíduos desenvolvam um “sentido 

racional a sua existência individual e coletiva” (PINTO, 1994, p.5), onde os 

homens, a sociedade, a natureza e o mundo sejam pensados como 

multiplicidades, não como uno ou parte de um todo, onde se juntam as peças 

das especializações e é possível concebê-los. “Não podemos falar em uma 

realidade, mas em múltiplas realidades interconectadas” (GALLO, 2009, p.23). 

 Uma das alternativas para a superação da disciplinarização curricular e 

suas limitações é a transversalidade, para além da interdisciplinaridade, onde, 

aplicada em condições ideais, possa dar sentido social às áreas convencionais.  

Para Brasil (1997), esse conceito:  

“...promove uma compreensão abrangente dos diferentes objetos de 
conhecimento, bem como a percepção da implicação do sujeito na 
sua produção, superando a dicotomia entre ambos. Por essa mesma 
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via, a transversalidade abre espaço para a inclusão de saberes 
extraescolares, possibilitando a referência a sistemas de significado 
construídos na realidade dos alunos (BRASIL, 1998, p.30).” 

As condições ideais para isso seriam, por exemplo, o desenvolvimento de um 

currículo não disciplinar, tendo como alternativa o currículo em rede ou o de 

produção e circulação dos saberes, como sugestiona Gallo (2001). 

 

3.4. TRANSVERSALIDADE E MEIO AMBIENTE 

 

De acordo com Foucault, a educação pode ser tida como uma prática de 

liberdade, isso se esta fornecer elementos para conhecer a si mesmo, para 

que, assim, possa se pensar e reconhecer-se no interior de uma sociedade. 

Um dos pontos da conversão a si é a capacidade de distinção de ações 

dependentes de nós e o que depende a terceiros. Para o filósofo:  

(...) “A ênfase é dada, então, às formas das relações consigo, aos 
procedimentos e às técnicas pelas quais são elaboradas, aos 
exercícios pelos quais o próprio sujeito se dá como objeto a conhecer 
e às práticas que permitem transformar seu próprio modo de ser 
(FOUCAULT, 1998, p.30).”  

Este pensamento pode ser caracterizado como um processo de 

“humanização” de si mesmo, e é central para o indivíduo tornar-se parte da 

sociedade. Para Zanatta, Royer & Costa (2016, p.143), “a Educação Ambiental 

deve capacitar o exercício da cidadania, buscando através da formação, uma 

base conceitual que seja abrangente” para que, com isso, sejam respeitados os 

processos individuais geradores de multiplicidades, estes sim capazes de 

pensar os híbridos através do respeito a vida adquiridos a partir do cuidado de 

si, mas um cuidado de si que não visa o individualismo narcisista 

contemporâneo, mas sim uma articulação com o cuidado do outro. 

Consequentemente, a prática docente contemporânea não pode atingir 

esses objetivos utilizando as diretrizes paradigmáticas postas, pois, como 

pontuado pelas autoras: 

Os métodos tradicionais de transmissão disciplinar dos conteúdos 
não comprometem apenas a Educação Ambiental, mas, também, 
qualquer área do saber que exija maturidade e reflexão para tomada 
de consciência no contexto holístico do conhecimento. O ensino não 
deve ser a transmissão do conteúdo pelo conteúdo (ZANATTA, 
ROYER & COSTA, 2016, p. 156). 
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Para isso, uma possível mudança pode ser apresentada pela concepção de 

produção e circulação dos saberes por meio da transversalização. Para 

Deleuze e Guattari (1995), esses movimentos transversais estabelecem uma 

produção da multiplicidade, com infinitas possibilidades, que focaliza a atenção 

à diferença e à diferenciação e a ruptura com a estrutura clássica e hierárquica 

dos saberes. 

 Segundo Gallo (2001), anteriormente, é necessário desconstruir a 

concepção clássica dos saberes baseados na metáfora da árvore do 

conhecimento cartesiana. Nela, de acordo com o livro “Princípios da 

Filosofia” de Descartes, as raízes representariam o mito, como sustentador de 

todos os outros conhecimentos, o tronco a Filosofia, “que dá consistência e 

sustentação para o todo” (GALLO, 2009, p.16), e, por fim, os galhos, que 

representariam todas as outras ciências, que também se subdividem em outras 

áreas. 

Figura 1 - Árvore do conhecimento 

 
Fonte: Adaptado de Gallo (2001) 

 

Essa representação implica uma hierarquização dos saberes, onde o 

fluxo entre eles segue uma predefinição, um caminho posto, tendo, então, sua 

comunicação possível apenas por uma via, que segue uma predeterminação. 

“O currículo disciplinar, imageticamente representado na e pela árvore, faz de 

nós seres fragmentados, mas fragmentos que remetem a uma unidade 

perdida” (GALLO, 2009, p.24). Essa imagem fica intrínseca a nossa forma de 
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pensar e determina nosso pensamento, nos mantendo na 

compartimentalização, “pois não há uma fragmentação artificial da unidade que 

precisa ser resgatada, mas é a unidade que é artificial”. 

Segundo Gallo (2001, p.24), com a substituição dessa visão de 

organização dos saberes pela rizomática, proposta por Deleuze e Guattari, 

podemos pensar o conhecimento, de forma mais caótica, com infinitas 

possibilidades de percorrer entre eles e, portanto, sem verticalismos e 

horizontalismos, próprios do paradigma da árvore e das propostas da 

interdisciplinaridade. Um sistema completamente não hierárquico e 

potencialmente mais libertário, onde entra a transversalidade, na forma de 

trânsito entre os saberes, pois o rizoma “não é feito de unidades, mas de 

dimensões, ou antes de direções movediças. Ele não tem começo nem fim, 

mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda” (DELEUZE & 

GUATTARI, 1995, p.32). 

 

Figura 2 – Representação do rizoma 

Fonte: MELCHIORETTO, 2014. 

 

O paradigma rizomático é regido por seis princípios básicos (GALLO, 2000): 

 

1) PRINCÍPIO DE CONEXÃO - Qualquer ponto de um rizoma pode 

ser/estar conectado a qualquer outro; no paradigma arbóreo, as relações entre 

pontos precisam ser sempre mediatizadas obedecendo a uma determinada 

hierarquia e seguindo uma ordem intrínseca. 
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2) PRINCÍPIO DE HETEROGENEIDADE - Dado que qualquer conexão é 

possível, o rizoma rege-se pela heterogeneidade; enquanto que na árvore a 

hierarquia das relações leva a uma homogeneização das mesmas, no rizoma 

isso não acontece. 

 
3) PRINCÍPIO DE MULTIPLICIDADE - O rizoma é sempre multiplicidade 

que não pode ser reduzida à unidade; uma árvore é uma multiplicidade de 

elementos que pode ser “reduzida” ao ser completo e único da árvore. O 

mesmo não acontece com o rizoma, que não possui uma unidade que sirva de 

pivô para uma objetivação/subjetivação: o rizoma não é sujeito nem objeto, 

mas múltiplo. 

 
4)  PRINCÍPIO DE RUPTURA A-SIGNIFICANTE - O rizoma não pressupõe 

qualquer processo de significação, de hierarquização. Embora seja 

estratificado por linhas, sendo, assim, territorializado, organizado etc., está 

sempre sujeito às linhas de fuga que apontam para novas e insuspeitas 

direções. Embora se constitua num mapa, como veremos a seguir, o rizoma é 

sempre um rascunho, um devir, uma cartografia a ser traçada sempre e 

novamente, a cada instante. 

 
5) PRINCÍPIO DE CARTOGRAFIA - O rizoma pode ser mapeado, 

cartografado e tal cartografia nos mostra que ele possui entradas múltiplas; isto 

é, o rizoma pode ser acessado de infinitos pontos e pode daí remeter a 

quaisquer outros em seu território. 

 
6) PRINCÍPIO DE DECALCOMANIA - Os mapas podem, no entanto, ser 

copiados, reproduzidos; colocar uma cópia sobre o mapa nem sempre garante, 

porém, uma sobreposição perfeita. O inverso é a novidade: colocar o mapa 

sobre as cópias, os rizomas sobre as árvores, possibilitando o surgimento de 

novos territórios, novas multiplicidades. 

Tomar o currículo como um mapa, em um aspecto de abertura e de 

constante transformação, hibridismo e em sua permanente construção, 

contraria visões reducionistas e estruturalistas, impossibilitando definições 

fechadas do termo e revela a heterogeneidade dos seus componentes nos 
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processos de subjetivação e as tentativas de conceituação passam a assumir 

uma posição secundária nos estudos da área (MATIAS, 2008). 

O conceito de transversalidade foi desenvolvido por Deleuze, em um 

primeiro momento, para desenvolver uma terapêutica coletiva e não-

hierárquica, sendo compartilhado posteriormente com o conhecimento na 

criação de saberes transversais, “que atravessam diferentes campos de 

conhecimento, sem identificar-se necessariamente com apenas um deles” 

(GALLO, 2000, p.7). 

A transversalidade rizomática, por sua vez, aponta para o 
reconhecimento da pulverização, da multiplicação, para a atenção às 
diferenças e à diferenciação, construindo possíveis trânsitos pela 
multiplicidade de saberes, sem procurar integrá-los artificialmente, 
mas estabelecendo policompreensões infinitas (GALLO, 2003, p.96). 

O rizoma é um sistema a-centrado, ou seja, não pressupõe qualquer 

processo de significação, onde não há hierarquias e nem a reprodução destas. 

“Essa noção de transversalidade pode trazer profundas implicações que 

contribuem para se pensar a educação e, em especial, o currículo escolar” 

(MATIAS, 2008, p.73). Portanto, esses paradigmas se apresentam como uma 

forma de se praticar um currículo que não promova desigualdades, mas 

produza subjetividades singulares e autônomas, ao abandonar pretensões 

massificantes de disciplinarização e de controle, e que, ao mesmo tempo, 

abrem uma possibilidade de se fazer novos saberes que sejam capazes de 

pensar os híbridos. 

 

3.5. A QUESTÃO AMBIENTAL 

 

Atualmente, estamos vivenciando e experimentando as consequências 

da modernidade. É na história que ocorreram as ações que refletiram em 

consequências para humanidade, mas nenhuma delas interferiu tão 

devastadoramente em todos os aspectos ambientais e da vida em sociedade 

quanto à moderna, onde tudo foi modificado para comportar a nova 

organização que se estabelecia.  

A partir da década de 70, “a globalização neoliberal emerge com vigor, o 

que interfere na questão ambiental, já que este é o período de maior destruição 

da natureza” (BOAS, 2014, p.193). Com o surgimento da visão de 
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interdisciplinaridade, em meados da década de 80, movimentos transcendem o 

ambiental e passam a ser socioambientais, considerando não apenas a luta 

pelo meio ambiente, no sentido de natureza, mas também a sociedade que o 

envolve. Este movimento passou a ser considerado uma alternativa ao 

preservacionismo tradicional que excluía a sociedade na questão da 

conservação do meio ambiente. 

Em 1986 é publicado o Relatório de Brundtland pela Comissão Mundial 

Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, organizada pela ONU 

(Organização das Nações Unidas), que ajudou a popularizar o termo 

desenvolvimento sustentável, uma visão ecodesenvolvimentista que tenta 

resolver as contradições entre crescimento econômico, distribuição de renda e 

a conservação dos recursos naturais para as seguintes gerações:  

Voltado para as necessidades sociais mais prementes que dizem 
respeito à melhoria da qualidade de vida de toda a população, com o 
cuidado de preservar o meio ambiente e as possibilidades de 
reprodução da vida com qualidade para as gerações que sucederão 
(MONTIBELLER, 1999, p.27). 
 

Porém, esse conceito mantém a concepção desenvolvimentista como 

estratégia e instrumento para alcançar o bem-estar das populações em 

desenvolvimento ao nível dos países industrializados, e este padrão é 

insustentável (MONTIBELLER, 1999). A popularização das relações 

capitalistas, ao mesmo tempo em que ”produziram o conhecimento e a 

elucidação” (MORIN, 2003, p.15), saber e avanços tecnológicos, “também 

aprofundaram, em uma velocidade ainda mais espantosa, três aspectos 

importantes: a depleção da atmosfera, os dejetos industriais e a degradação 

dos solos e águas” (ROCHA, 2004, p.6). 

Desde a primeira metade do século XX, a poluição do ar tem sido um 

grave problema nos centros urbanos industrializados, tendo um crescente 

acúmulo de agentes poluidores. Vários episódios de poluição excessiva se 

sucederam, sendo o acontecido em Londres o mais conhecido e grave. 

Durante o inverno de 1952, um episódio de inversão térmica impediu 
a dispersão de poluentes, gerados então pelas indústrias e pelos 
aquecedores domiciliares que utilizavam carvão como combustível, e 
uma nuvem, composta principalmente por material particulado e 
enxofre (em concentrações até nove vezes maiores do que a média 
de ambos), permaneceu estacionada sobre a cidade por 
aproximadamente três dias, levando a um aumento de 4.000 mortes 
em relação à média de óbitos em períodos semelhantes (BRAGA, 
2003, p.3). 
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Diante da ocorrência deste evento, e de outros episódios posteriores, algumas 

medidas de controle foram implementadas. 

 Segundo Cavalcanti (1998), a década de 70 foi a década da água, a de 

80 foi a do ar e a de 90, dos resíduos sólidos. As indústrias possuem um 

grande potencial de geração de resíduos perigosos e “os riscos de 

contaminação de comunidades vizinhas podem assumir proporções que 

excedem as previsões mais pessimistas” (SOUZA & SILVA, 1997, p.3). Os 

piores desastres ambientais ocorreram por meio da contaminação por resíduos 

industriais perigosos, entre estes, Minamata (1956), Seveso (1976), Bhopal 

(1984), Chernobyl (1986), Exxon Valdez (1989). Ainda hoje, mesmo com uma 

política global voltada para minimização dos impactos ambientais decorrentes 

desses e de outros resíduos, de uma forma geral, estes ainda se apresentam 

como um dos problemas ambientais mais preocupantes. 

Historicamente o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial 

consumista possui um custo ambiental acentuado pelo “desperdício provocado 

pela extrema diversificação dos atuais padrões de consumo privado dos grupos 

privilegiados” (FURTADO, 1974, p.74) e é possível notar a interligação e 

interdependência entre eles. A água, por exemplo, assim como a natureza 

como um todo, sempre foi tratada como um bem inesgotável, sendo comum o 

seu desperdício. A utilização da água não se limita apenas ao consumo do 

homem, que ingere diariamente cerca de 2,5 litros de água (seja líquida ou em 

alimentos sólidos), mas também em diversos outros fins, tais como: geração de 

energia elétrica, industrialização ou agricultura (ANDRADE, 1996, apud 

GOULART, 2015, p.16), esse desperdício se dá, também, por meio da 

degradação desse recurso “sendo as causas mais comuns desta poluição o 

despejo de macrodetritos e substâncias nocivas à vida humana atirada pela 

própria população e indústrias” (GOULART, 2015, p.17), como se deu em 

alguns casos citados anteriormente. Estes são, justamente, problemas 

híbridos, produtos simultaneamente da liberdade sociocultural humana e da 

objetificação da natureza, que: 

Nos obrigam a repensar as ligações entre a natureza e a sociedade, 
estabelecendo um “parlamento das coisas” e indicando que “a 
durabilidade do desenvolvimento não é mais possível nos quadros de 
uma teoria da modernização” e que, portanto, “para tornar-se durável 
é preciso deixar de ser e sobretudo de ter sido moderno” (TEIXEIRA, 
1998, p.130). 
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4. MÉTODOS 

Para chegar aos objetivos desse trabalho, a metodologia de 

desenvolvimento foi dividida em cinco etapas: 

 

Etapa 1: Construção do referencial teórico metodológico 

 

Etapa 2: Análise do PPC e dos documentos guias do ajuste curricular 

em andamento no curso de Ciência Ambiental;  

 

Etapa 3: Realização da roda de conversa com os discentes do curso, 

com apresentação do vídeo "Dehumanization and The Total Institution" e 

entrevista semiestruturada;  

 

Etapa 4: Apresentação dos resultados obtidos e discussão à luz do 

referencial teórico metodológico construído. 

 

Foram utilizados métodos de pesquisa qualitativos a fim de coletar e 

analisar dados. Segundo Silveira e Córdova (2009, p. 31) “a pesquisa 

qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização”. 

 

4.1. CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

Para buscar compreender as relações entre o pensamento disciplinar 

dentro da sociedade capitalista e a desumanização foi desenvolvida uma 

pesquisa bibliográfica do tipo exploratória, que tem como objetivo principal 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses" (GIL, 2002, p.41). Compuseram esta 

pesquisa, em livros e artigos científicos, a busca pelo entendimento da 

desumanização, desumanização nas Instituições; disciplinarização dos corpos 

e dos saberes; o papel da educação no mundo contemporâneo; crise 

socioambiental; o paradigma Interdisciplinar e as limitações dessa abordagem 

e; transversalidade da Educação.  
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Foram consultados autores como Goffman, Foucault, Comparato e 

Gallo, pois tal proposição demanda que se compreenda a localização no 

interior da Sociologia de Goffman de uma teoria das interações disciplinares e 

da desumanização dos indivíduos, no caso os discentes, dentro da estrutura 

institucional que é, sobretudo, a “materialização” de uma conformação social e 

histórica (SANTOS, 2009). Convenientemente, essa conformação será 

demarcada a partir noção de modernidade de Latour e de ordem civilizatória, 

de Comparato, aliada a racionalidade econômica capitalista.  

Ainda assim, é necessário que se compreenda as considerações de 

Gallo sobre o papel da transversalidade em romper com os mecanismos de 

poder exercidos por meio da disciplinarização do conhecimento e do currículo, 

pois: 

Para formar integralmente o aluno não podemos deixar de lado 
nenhuma dessas facetas: nem a sua instrumentalização, pela 
transmissão dos conteúdos, nem sua formação social, pelo exercício 
de posturas e relacionamentos que sejam expressão da liberdade, da 
autenticidade e da responsabilidade (GALLO, 2000, p.20). 

 

4.2. ANÁLISE INTEGRADA DO PROJETO PEDAGÓGICO E DO AJUSTE 

CURRÍCULAR DO CURSO SOB A LUZ DOS APONTAMENTOS DE GALLO 

SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Foi realizada uma pesquisa documental (GIL, 2002, p.45), baseada no 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Ciência Ambiental da UFF (PPC, 2010) 

e nos documentos utilizados para guiar o ajuste curricular em andamento no 

curso: slides de reuniões de professores, relatórios gerados em reuniões, 

questionários das disciplinas elaborados pelos discentes representantes do 

Diretório Acadêmico (DA) respondidos pelos alunos, entre outros. Além disso, 

cabe ressaltar o acompanhamento presencial em umas das oficinas do ajuste 

curricular: a oficina do grupo de disciplinas de metodologia, ocorrida em 30 de 

Outubro de 2018.  

Segundo a Coordenação do CA (2018), o ajuste curricular busca 

“apontar mudanças na matriz curricular através da identificação de lacunas e 

sobreposições de conhecimentos nas ementas e a reperiodização das 

unidades disciplinares” assim como propor a implantação e o aperfeiçoamento 



 

29 

de práticas interdisciplinares. O ajuste está sendo pensado e elaborado através 

de reuniões e oficinas temáticas de forma integrada entre docentes, discentes, 

coordenação e o Núcleo Docente Estruturante (NDE). As oficinas e as 

disciplinas discutidas nelas são: 

Tabela 2: Oficinas temáticas e suas disciplinas agrupadas. 

Oficinas Temáticas  Disciplinas agrupadas 

Oficina Verde Clara – Disciplinas integradoras 

Avaliação de Impacto Ambiental; Planejamento e Gestão 

Ambiental; Gestão de Resíduos Sólidos; Gestão do 

Ambiente Agrário; Gestão do Ambiente Urbano e Tópicos 

Ambientais Contemporâneos.  

Oficina Cinza – Geoprocessamento 

Cartografia; Técnicas de Posicionamento e Navegação; 

Sensoriamento Remoto; Geoprocessamento; 

Geotecnologias Aplicadas ao Urbanismo; Processamento 

Digital de Imagens e Geoprocessamento Para Estudos 

Ambientais,  

Oficina Bege – Metodologia 

Metodologia Científica I; Métodos e Técnicas em 

Pesquisas Ambientais; Metodologia do Trabalho 

Científico; Trabalho de Conclusão de Curso I e Trabalho 

de Conclusão de Curso II. 

Oficina Rosa – Epistemologia 
Introdução à Ciência Ambiental; Epistemologia do Meio 

Ambiente e Naturezas e Culturas. 

Oficina Azul – Humanas/Sociais 

Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I; 

Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental II; Meio 

Ambiente, Desenvolvimento e Economia; Políticas 

Públicas, Governança e Meio Ambiente; Mediação de 

Conflitos Socioambientais e Saúde Coletiva, Produção e 

Ambiente III 

Oficina Tons de Laranja – Natureza 

Ciências da Terra I; Ciências da Terra II; Complementos 

de Matemática Aplicada; Química Aplicada ao Meio 

Ambiente; Estatística V; Climatologia Ecológica; 

Recursos Hídricos; Processos Físico-Químicos da 

Natureza; Riscos Ambientais; Recursos Energéticos e 

Recursos Naturais Não-Renováveis. 

Oficina Verde – Ecologia 

Fundamentos de Ecologia I; Fundamentos de Ecologia II; 

Agroecologia; Conservação e Manejo da Biodiversidade 

e Ecologia e Manejo Florestal. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Ao total foram feitas 13 reuniões, onde 7 foram em torno de cada oficina 

temática. Nelas são discutidos e apresentados os formulários submetidos aos 

professores, contendo suas considerações acerca das disciplinas que 

ministram, e os questionários respondidos pelos alunos, onde foram feitas 

indagações sobre as disciplinas como:  
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1- Acredita que o período que a disciplina está alocada é o mais 

adequado? 

2- Pensa que a carga horária da disciplina é adequada? 

3- O conteúdo da disciplina é adequado ao objetivo da mesma? 

4- A disciplina deveria ser obrigatória, optativa ou eletiva? 

5- Outras considerações.  

Através das oficinas, são geradas propostas de ajustes no currículo que são 

apresentadas e rediscutidas com o colegiado antes de serem aprovadas. 

Essa pesquisa serviu para que, através de uma análise integrada destes 

documentos com apoio nos apontamentos de Gallo sobre o fazer-se e as 

limitações da interdisciplinaridade, fosse possível verificar se os saberes 

transversais se apresentam como um desafio para o curso avançar na 

construção de uma percepção da realidade complexa e livre de 

desumanizações. 

 

4.3. REALIZAÇÃO DA RODA DE CONVERSA COM OS DISCENTES DO 

CURSO 

 

O método da roda de conversa foi aplicado para, a partir dos olhares dos 

discentes sobre o curso de Ciência Ambiental, refletir sobre o modo concreto 

através do qual se executam as tarefas no curso de Ciência Ambiental, definido 

como objeto de análise, para, assim, identificar como processos 

humanizadores/ desumanizadores estão presentes nessas tarefas para nos 

auxiliar a ver as disposições que o curso deve garantir, a fim de que seus 

membros possam preservar seu eu civil. A roda de conversa realizada com os 

discentes pode ser caracterizada como a pesquisa de grupo focal 

extremamente breve, pois restringiu-se à uma única roda de conversa que 

reuniu apenas 7 alunos. Desta forma, os resultados obtidos dizem respeito à 

realidade daqueles alunos, trazida à tona naquele dia específico (29/11/2018) 

das últimas semanas do segundo semestre de 2018. O universo total de alunos 

do curso de ciência ambiental é de 158, sendo composto por ingressantes 

entre os anos de 2011 a 2018. Na roda de conversa estavam presentes alunas 

das turmas de 2014, 2015 e 2016. 
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Apesar do reduzido número de alunos na roda de conversa, há que se 

ressaltar que ele corresponde à média de alunos que participaram do ajuste 

curricular. O total de questionários preenchidos pelos alunos, considerando 

todas as 43 disciplinas avaliadas no ajuste curricular, foi de 7, portanto, a 

média de participação foi de 21 alunos/ disciplina. 

 Na apresentação dos resultados, os nomes das alunas foram 

substituídos por números, para evitar identificação pessoal. O método de 

pesquisa “Roda de Conversa”, segundo Melo e Cruz, tem a: 

...Característica de permitir que os participantes expressem, 
concomitantemente, suas impressões, conceitos, opiniões e 
concepções sobre o tema proposto, assim como permite trabalhar 
reflexivamente as manifestações apresentadas pelo grupo (MELO & 
CRUZ, 2014, p.32). 

A dinâmica da roda de conversa se iniciou com a apresentação do vídeo 

pré-selecionado “Dehumanization and the Total Institution”, que, em tradução 

livre, significa “Desumanização e a Instituição Total”. Para este trabalho de 

pesquisa, o vídeo foi traduzido e formatado por meio do software do Youtube.  

A versão final exibida na roda de conversa encontra-se disponível em 

Dehumanization and the Total Institution (legendado PT-BR) - YouTube. Esse 

vídeo foi produzido em 1966 pela Studio One Animation, como um filme de 

curta-metragem educativo que analisa várias instituições e a presença de 

desumanização dentro delas. O filme é um projeto dos ex-funcionários do 

Departamento de Bem-Estar Público de Minnesota Miriam Karlins e do diretor 

médico David J. Vail. Karlins e Vail, que trabalharam para eliminar a 

desumanização dentro das instituições do estado, especificamente hospitais 

mentais, analisando as condições de vida e práticas humanas.  

Por descrever a vivência prática desses mecanismos, o vídeo foi 

utilizado como disparador de algumas questões, para que os discentes 

refletissem a cerca da ação institucional normativa sobre suas condutas, que 

“produz resultados muito distantes dos objetivos oficiais que costumam constar 

em seus estatutos e regimentos” (BENELLI, 2014, p.160). Ao longo do vídeo, 

são apresentadas representações do modus operandi dessas instituições e 

suas características, e, ainda assim, uma série de indagações sobre suas 

práticas. 
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Após a apresentação do vídeo, essas perguntas foram respondidas 

pelos discentes como também as feitas pela autora do trabalho (Anexo 1) e o 

registro foi realizado com o auxílio de uma relatora e de um gravador.  

A técnica de roda de conversa abre a possibilidade de se verificar como 

os alunos “definem um problema e quais opiniões, sentimentos e significados 

encontram-se associados a determinados fenômenos” (IERVOLINO; 

PELICIONI, 2001, p. 116), no caso, aos assuntos abordados no vídeo. Para 

Triviños (1987), a entrevista semi-estruturada “tem como característica 

questionamentos básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se 

relacionam ao tema da pesquisa” (apud MANZINI, 2002, p.2) se aproximando 

bastante de uma conversa. Desta forma, os métodos utilizados se 

complementam, pois apesar de não seguir um roteiro engessado, ela traz 

questões pré-definidas, sendo adaptável de acordo com os rumos do diálogo 

da roda. 

Esse tipo de abordagem permite aos alunos participantes que se haja 

uma reflexão sobre o tema deste trabalho, possibilitando, desta forma, levar a 

desconstrução acerca de certos paradigmas, como, também, a construção de 

si mesmos e de novos saberes, contribuindo, assim, para uma mudança de 

postura.  

 Por conseguinte, essa abordagem está alinhada com as concepções 

apontadas por Morin (2003), como necessárias para pensar problemas 

multiformes, pois: 

A roda de conversa, do ponto de vista da complexidade, dá liga a 
questões aparentemente separadas, afim de que partes e todo sejam 
captados como facetas de um mesmo objeto, que em si mesmo é 
complexo e contraditório, duro e utópico: os condicionantes sociais e 
a realidade a ser (re)construída (SAMPAIO et al., 2014, p.1300-1301). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse trabalho serão divididos em análises com focos 

diferentes de acordo com as metodologias aplicadas. Serão analisados 

integradamente, em primeira instância, o PPC e o ajuste curricular atual do 

curso, para compreender como o conceito e o método interdisciplinar são 
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aplicados. Para isso, utilizamos os apontamentos de Gallo sobre a 

interdisciplinaridade ter limitações frente à questão ambiental.  

Após a análise e compreensão acerca da interdisciplinaridade no curso, 

será abordada a análise das falas dos discentes presentes na roda de 

conversa, focando nas relações entre seus olhares e percepções sobre 

possíveis mecanismos humanizadores ou desumanizadores presentes no 

curso. A partir da teoria sociológica proposta por Goffman acerca das 

instituições totais, buscou-se compreender se a universidade poderia ser 

caracterizada como uma instituição que desenvolve sociabilidades imanentes 

ao espaço da instituição total e observar em que medida o curso de Ciência 

Ambiental se aproxima ou se afasta desse padrão geral. 

Sendo assim, a partir da reflexão sobre as relações da disciplinarização 

dos indivíduos com sua desumanização e do fracionamento de seus 

conhecimentos com a incapacidade de pensar a crise - sendo esses 

mecanismos de poder -, concluir se os saberes transversais se apresentam 

como um desafio para avançar na construção de uma percepção da realidade 

complexa que compõem as interações socioambientais e, ainda assim, auxiliar 

na reflexão sobre as disposições que o curso deve garantir a fim de tornar seus 

processos formativos mais humanizados. 

 

5.1. INTERDISCIPLINARIDADE E SUAS LIMITAÇÕES 

 

  

 Iniciando a análise do Projeto Pedagógico do Curso, visando 

compreender os contextos pelos quais o curso de Ciência Ambiental da UFF 

surgiu e seus princípios norteadores, podemos notar que este foi pensado a 

partir da lógica interdisciplinar. Esse paradigma foi adotado com intuito de 

atender uma demanda tanto nacional, voltada para o desenvolvimento 

sustentável, como internacional, a partir de conclusões geradas em uma 

reunião da UNESCO acerca das “políticas educacionais necessárias às 

exigências dos profissionais no início do século 21” (PPC, 2010, p.8). Sendo 

assim, podemos vislumbrar uma tendência a sujeitar as práticas educativas às 

necessidades de mercado e ao desenvolvimento sustentável, ambos 
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agravantes da crise e distanciados da capacidade de se pensar a questão 

ambiental, como apontado por Montibeller-Filho (1999).  

 Em relação à prática interdisciplinar, que é o foco dessa análise, as 

matérias do curso são fixadas por periodização e por seus conteúdos 

programáticos obrigatórios, estes por sua vez deverão conjugar-se entre si e 

com outras matérias que pertencem aos grupos de obrigatórias de escolha, 

eletivas e optativas, para assegurar a unidade curricular nas fases de seus 

desenvolvimentos. O currículo do curso, de acordo com o relatório da 

PROGRAD UFF (Pró-Reitoria de Graduação da UFF) (anexo 2, tabela 2), tem 

uma carga horária total de 3.190 horas, onde 2530 horas são de conteúdos 

obrigatórios, 60 horas de obrigatórias de escolha, 180 horas de eletivas, 120 

horas de optativas e 300 horas de atividades complementares (PROGRAD, 

2018). 

Tabela 2: Disciplinas obrigatórias do curso de Ciência Ambiental. 

Currículo de disciplinas obrigatórias do curso de Ciência Ambiental 
Períodos Nome CHT CHP CHTOTAL 

1º
 P

er
ío

do
 

CIÊNCIAS DA TERRA I 60 12 72 
COMPLEMENTOS DE MATEMATICA 
APLICADA 

60  - 60 

CRÍTICA, CONSCIÊNCIA E CIDADANIA 
SOCIOAMBIENTAL I  

30 30 60 

FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA I  50 10 60 
INTRODUÇÃO À CIÊNCIA AMBIENTAL  30  - 30 
METODOLOGIA CIENTÍFICA I 30  - 30 

2º
 P

er
ío

do
 

CARTOGRAFIA 36 36 72 
CRÍTICA, CONSCIÊNCIA E CIDADANIA 
SOCIOAMBIENTAL II  

60  - 60 

EPISTEMOLOGIA DO MEIO AMBIENTE 60  - 60 
FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA II 54 6 60 
QUÍMICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE 60  - 60 

3°
 P

er
ío

do
 

CIÊNCIAS DA TERRA II  60 12 72 
CLIMATOLOGIA ECOLÓGICA 60 12 72 
ESTATISTICA V 60  - 60 
NATUREZAS E CULTURAS 60  - 60 
SENSORIAMENTO REMOTO  42 30 72 
TÉCNICAS DE POSICIONAMENTO E 
NAVEGAÇÃO  

52 8 60 

4º
 

Pe
rí

od o 

AGROECOLOGIA 60  - 60 
GEOPROCESSAMENTO 30 42 72 
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MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO E 
ECONOMIA 

60  - 60 

MÉTODOS E TÉCNICAS EM PESQUISAS 
AMBIENTAIS 

60  - 60 

PROCESSOS FÍSICO-QUÍMICOS DA 
NATUREZA 

72  - 72 

RECURSOS HÍDRICOS  60  - 60 

5º
 P

er
ío

do
 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
SOCIOAMBIENTAIS  

52 8 60 

POLÍTICAS PÚBLICAS, GOVERNANÇA E 
MEIO AMBIENTE 

60  - 60 

RECURSOS ENERGÉTICOS  60  - 60 
RISCOS AMBIENTAIS  60  - 60 
SAÚDE COLETIVA , PRODUÇÃO E 
AMBIENTE III 

60  - 60 

6º
 P

er
ío

do
 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 60  - 60 
CONSERVAÇÃO E MANEJO DA 
BIODIVERSIDADE 

30  - 30 

ECOLOGIA E MANEJO FLORESTAL 50  - 50 
ESTÁGIO EM CIÊNCIA AMBIENTAL  -  - 120 
METODOLOGIA DO TRABALHO 
CIENTÍFICO  

60  - 60 

RECURSOS NATURAIS NÃO-RENOVÁVEIS 60  - 60 

7º
 P

er
ío

do
 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 52 8 60 

GESTÃO DO AMBIENTE AGRÁRIO 52 8 60 
GESTÃO DO AMBIENTE URBANO 52 8 60 
PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 72  - 72 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 15 45 60 

8º
 P

er
ío

do
 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

II 
15 45 60 

TÓPICOS AMBIENTAIS 
CONTEMPORÂNEOS  

64  - 64 

 CHT: Carga Horária Teórica – CHP: Carga Horária Prática 2080 320 2520 
Fonte: PROGRAD UFF(2018), adaptada. 

  

 Como podemos observar, o curso tem 79% de conteúdos obrigatórios, 

onde 33% são reservados para práticos e 82,54% para teóricos. É afirmado 

que o currículo do cientista ambiental permite uma “flexibilização curricular na 

formação acadêmica e profissional, de acordo com o perfil de interesse por 

cada aluno” (PPC, 2010, p.21). Porém, com essa porcentagem de disciplinas 

obrigatórias e metade dos períodos semestrais totais fixados por 6 (seis) 

disciplinas, isso não parecer ser traduzido na prática, considerando que:  
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(...) “O aluno só aprende de verdade se assume a posição de sujeito 
consciente dos fins e dos resultados da ação de aprendizagem. Em 
outras palavras o aluno só aprende de verdade quando o 
conhecimento deixa de ser uma doação do professor para se 
constituir em uma conquista que decorre do esforço consciente do 
próprio aluno” (PPC, 2010, p.12). 

As quantidades de obrigatórias não só sobrecarregam e desumanizam os 

discentes como, alertado no próprio PPC, “incute nos alunos uma atitude 

intelectual consumista” (PPC, 2010, p.11) através da pressão por resultados.  

Ainda nesse contexto, podemos observar uma disciplinarização 

curricular e, com isso, existência de limites entre os saberes e em seu fazer-se, 

geradores de desumanidades e híbridos. Buscam nos ensinar a pensar por nós 

mesmos, e sermos sempre críticos com o aquilo que estamos aprendendo, 

alinhados com as diretrizes de Morin (2003), porém não há uma priorização 

para os alunos raciocinarem de formas diferentes, sem que sejam levados a 

seguir uma pré-definição do que é ou não importante que saibam. Esta pré-

definição é exatamente o que Gallo (2001) define como exercício de poder da 

modernidade. Sendo assim, a suposta interdisciplinaridade trabalhada no curso 

parece se restringir a tentar sanar o problema curricular de relacionamento 

entre disciplinas e não considera as questões de exercício do poder. 

  O ajuste curricular em andamento se apresenta como uma forma de 

aperfeiçoamento do processo interdisciplinar, esse sim alinhado com diretrizes 

do PPC. Esse processo está sendo realizado por meio da “realização de 

oficinas temáticas, compostas pelas unidades curriculares agrupadas 

transversalmente, que contaram com a participação dos professores que 

ministram as disciplinas, os membros do NDE e representantes dos discentes 

sugeridos pelo DA” (COORDENAÇÃO, 2018). Podemos perceber uma abertura 

por meio do ajuste para se propor a pensar as relações de poder disciplinares, 

diferentemente do projeto pedagógico. Isso se observa através da participação 

dos alunos nas tomadas de decisão e planejamento curricular do curso, como 

também na disposição deste espaço para as considerações pessoais dos 

mesmos acerca do curso e de seus discentes. Porém, existe uma necessidade 

de aprofundamento dessas questões e um maior engajamento dos discentes, 

pois de 158 alunos, em média 21 alunos participaram de alguma forma dessa 

importante oportunidade de diálogo. Isto sem considerar quantos alunos 
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participaram ativamente por meio da integração com os representantes do 

Diretório Acadêmico, que foi praticamente nula. 

A partir das reuniões, foi apontada a necessidade de “incorporar método 

de ensino integrado/interdisciplinar visando aplicar conhecimentos, pois a sua 

perda foi relatada pelas disciplinas posteriores”, a “identificação de lacunas e 

sobreposições de conhecimentos”, propondo a criação de disciplinas 

obrigatórias para preenchê-las caso houvesse realocação de carga horária, 

entre outros. Esses apontamentos nos demonstram que há tanto um consumo 

de conteúdo em excesso, como a existências de lacunas que não serão 

sanadas com a criação de mais disciplinas como apontado, nem com a 

imposição de mais conteúdos obrigatórios, pois estas lacunas são justamente 

um dos resultados da disciplinarização, geradora de fragmentações entre os 

saberes. Se, no lugar de partirmos de racionalizações abstratas de um saber 

previamente produzido, começarmos o processo educacional na realidade que 

o aluno vivencia em seu cotidiano, poderemos chegar a uma educação muito 

mais integrada, sem dissociações abstratas, onde, “também 

experimentaríamos, com essa postura pedagógica, uma sensível melhoria no 

aproveitamento e rendimento dos alunos, pois aquela barreira intuitiva não 

mais precisaria ser ultrapassada” (GALLO, 2009, p.20). 

Como se afirma no PPC: 

“Precisamos abandonar visão pedagógica tecnicista preocupada 
apenas com a eficácia na transmissão de conteúdo e deixar de lado, 
inclusive, a visão paternalista de que o principal papel do professor é 
transmitir conhecimento. Para compreender o mundo atual repleto de 
transformações aceleradas não podemos transmitir aos alunos os 
conhecimentos ambientais clássicos como algo sagrado e que os 
alunos devem decorar como dogmas permanentes. Isso seria fatal 
numa realidade em que os conhecimentos adquiridos com rapidez 
podem desbancar teorias que pensávamos consolidadas” (PPC, 
2010, p.11). 

A construção dos conhecimentos no curso de Ciência Ambiental, ainda que se 

proponha um método interdisciplinar de ensino, tem em sua prática de 

formação a divisão disciplinar das especificidades, pois estes são 

indissociáveis. Ainda que criem novas disciplinas onde associem os nomes de 

antigas áreas do conhecimento, em seu cerne elas continuam perpetuando 

suas fragmentações, especializações do saber, controle e cegueira frente à 

complexidade, como previa Gallo. Vale pontuar que a interdisciplinaridade tem 

seu valor, pois esta serviu como um processo de ruptura capaz de nos fazer 
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vislumbrar a necessidade de realização de um saber transversal não 

disciplinar, ou seja, o paradigma interdisciplinar abriu espaço para uma nova 

perspectiva que transcende os limites das disciplinas e parte para uma nova 

percepção, essa sim definida como saberes transversais.   

 Para além do problema suscitado pelas limitações pedagógicas da 

interdisciplinaridade para com a percepção da complexidade, como anunciado 

no PCC, predomina uma mentalidade de que se é capaz de conciliar uma 

educação voltada a atender as necessidades capitalistas de mercado com a 

resolução dos problemas ambientais, evidenciados nos trechos do PPC (2010) 

que afirmam que o “crescimento do número de cursos e de pesquisas na área 

ambiental também é uma resposta à demanda que existe na sociedade por 

conhecimentos e soluções para os problemas ecológicos” e para isso “se 

posiciona de forma efetiva para a criação de um Curso de Graduação em 

Ciência Ambiental, buscando atender as demandas do mercado bem como 

os anseios dos jovens estudantes que procuram um caminho seguro para sua 

formação acadêmica”, porém, ao mesmo tempo, pontua que “dada a 

diversidade e complexidade de conhecimentos, métodos e técnicas 

necessários para a abordagem das questões ambientais, o Curso de 

Graduação em Ciência Ambiental apresenta, por sua natureza, uma 

abordagem interdisciplinar”. 

 

5.2. DESUMANIZAÇÃO E A CIÊNCIA AMBIENTAL 

 

 Após a transmissão do vídeo, o diálogo se iniciou a partir da pergunta: 

“Podemos verificar alguns itens da lista do personagem “Spy” na 

universidade? E no curso?”. As primeiras considerações de determinada 

aluna (estudante 1) foram a respeito das hierarquias, de como são comuns na 

universidade e como as relações entre professor e aluno podem se assemelhar 

com as de chefe e empregado, onde afirma que a universidade se tornou um 

"modelo para viver como sociedade e para trabalhar nas empresas". Essa fala 

evidencia a hierarquização como instrumento de poder disciplinar que sujeita o 

homem ao trabalho e também a semelhança entre as relações hierárquicas 

presentes nas instituições totais. A próxima fala complementou essa 

constatação explanando que a universidade priva seus integrantes de estarem 
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em eventos, priva de amizades e também de convívio com as pessoas de fora, 

pois dentro de sua rotina determinada, que gira em torno de frequentar as 

aulas, os discentes estão sempre vivendo sob pressão, mesmo quando 

realizam papéis fora da instituição, “se você sai com seu namorado, se você vê 

um filme, você não tá sendo útil, você não tá produzindo. Você não tá sendo o 

suficiente” (Estudante 2). Outra aluna comentou que essa rotina se intensifica 

nos finais de período onde, normalmente, ocorrem as avaliações finais das 

disciplinas. Rotinas fechadas e determinadas são, também, características de 

instituições totais, onde os indivíduos são tão disciplinados que isso faz com 

que se sintam mais como robôs do que como seres humanos. Por esses 

motivos, podemos tomar essas rotinas, e o isolamento produzido por elas, 

como dispositivos que regulam e produzem hábitos e práticas produtivas 

desumanizadoras.  

 Foi pontuado por outra participante que esta acreditava que o 

crescente número de suicídios entre a comunidade acadêmica se dá por essa 

pressão de estar obrigatoriamente produzindo, e que essa obrigação se inicia 

através desta demanda sob os próprios professores, pois isso pode influenciar 

em sua remuneração, o que gera um ciclo de produção entre discentes e 

docentes que, por sua vez, ficam replicando essa necessidade. Segundo 

Foucault, esta subordinação do tempo à produção foi justamente o que 

possibilitou a emergência do modo de produção capitalista (BENELLI, 2004) e, 

segundo Deleuze ([1990], 2008), essa forma de “salário por mérito”, no caso 

por produção, é um princípio modelador que serve como um modo de controle 

e é o meio garantido de entregar tanto a escola, quanto a universidade, às 

empresas. De acordo com uma discente, essa mentalidade afeta diretamente a 

qualidade das aulas, pois muitos professores estão mais focados em suas 

pesquisas, estando alguns ali só para isso, e por isso:  

“acaba que a matéria fica uma matéria chata, pesada, e você tem que 
estudar para uma coisa que você não está gostando, porque o 
professor não tem didática, porque o professor está mais preocupado 
em produzir do que em dar aula, esse é meu problema na C.A.” 
(Estudante 2).  

 

Essas análises reforçam as evidências de conexão entre a desumanização e a 

subsistência desse sistema capitalista de degradação, que cria mundos de 

mercado e de subjetividades para integrar tais mundos. 
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 Contudo, foi enfatizado por todos os participantes da roda de 

conversa, que no curso de Ciência Ambiental, diferentemente da maioria, 

existe um espaço para se produzir algo com que se tenha afinidade, ao invés 

de produzir apenas por necessidade a partir de demandas externas, ou “porque 

vai ser bom pro seu currículo” (Estudante 3). Sendo assim, mesmo que haja 

uma demanda em produzir, existe algum prazer em fazê-lo, quando se faz a 

partir de temas de seu interesse, afinidade e proximidade. Podemos observar 

aqui alguma humanização da prática como um processo singular, que se 

produz na multiplicidade, por isso, cabe aqui verificar se esse sistema de 

produção compactua com o que temos intenções que ele compactue, pois 

ninguém degrada ou desumaniza alguém deliberadamente, isso normalmente 

ocorre pelo modo com que o sistema está estabelecido ou por que as 

circunstâncias fazem parecer que é o certo a se fazer. 

 Outra constatação importante foi feita durante o diálogo. Na 

universidade, assim como nas instituições totais, conforme o vídeo transmitido, 

muitos se encontram no cenário de “não ter perspectiva fora dela e você fica 

ali, sabendo que aquilo ali não é bom, mas você também não sabe sair daquilo” 

(Estudante 1), onde seus integrantes permanecem nelas por essa falta de 

perspectiva fora da instituição. “O que eu vou ser fora daqui?” foi questionado 

pela aluna. Isso nos leva a sérios problemas, porque o individuo adapta a si 

mesmo ao processo de despersonalização e ao sistema de privilégios, em 

concordância com Deleuze ([1990], 2008), que acredita que o capital é o 

princípio modelador que regula a sociedade, onde atualmente, nunca se 

termina nada, pois vivemos uma formação permanente em variação contínua. 

Isso se exemplifica na fala da aluna que diz: 

 “É como se você tivesse sempre numa busca incessante, assim, 
você tá pegando o diploma mas ao mesmo tempo você tá ganhando 
um abismo ali, pra onde eu vou, né? Sempre uma vitória junto de 
uma derrota, de um você não é nada, de um vazio. Então você pega 
o diploma pensando em um pós doc, um mestrado” (Estudante 1, 
Grifo nosso). 

Este é um significativo mecanismo de desumanização, que contribue para a 

manutenção dos indivíduos sob o controle do capitalismo, que faz estes 

acreditarem que não há outros modos de significância, que leva os discentes a 

pensar que “eu não tenho nenhum outro tipo de oportunidade. A minha 
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faculdade aqui, meu emprego e é isso pro resto da minha vida. Não existe 

possibilidade de largar e fazer o que quiser da vida” (Estudante 2). 

 A questão do molde instituicional, que já fora citado anteriormente, e 

aqui serão  colocados como “padrão acadêmico”, começa desde a infância, e é 

inclusive colocado como algo social, intrínseco à “criação”. Desde cedo o 

indivíduo é levado a tomar decisões e adotar posturas acerca de seu futuro, 

sobre “o que você quer da sua vida para sempre”, como uma “caixinha”. Essa 

padronização faz com que estes entrem na instituição como indivíduos, mas 

logo se tornem mais um no grupo geral, pois “você não é você, você é nós, e 

nós somos todos iguais e nós temos que ser ao mesmo tempo” (Estudante 

2), exemplificado na fala “você fica acelerado, tem que fazer tudo rápido, 

porque “ah meu amigo vai terminar em 4 anos, eu vou terminar em 6 por 

quê?” (Estudante 5).  

Ao se comparar com discentes de outro curso, uma aluna afirmou que a 

evidenciação da disciplinarização destes, regulados para serem “especialistas 

em fazer acontecer” (Estudante 4), onde operam de forma rápida e eficaz, 

como “robôs”, a levava a questionar se “está tudo bem demais” (Estudante 4) 

para ela, já que não compartilha dessas características, como também não vive 

uma rotina disciplinar tão rígida quanto a destes. Em resposta outra 

participante alertou, “mas aí é pra gerar concorrência, as pessoas ficam 

fazendo tipo ‘quem se esforça mais é porque dá mais valor, e você não tá 

dando valor o suficiente’” (Estudante 4). Como nas instituições totais, pode-se 

observar uma lógica que leva aos indivíduos a agirem em conformidade com as 

regras em troca de recompensas e privilégios. 

Neste diálogo também está embutida a noção de rivalidade sem fim, 

característica das sociedades de controle, que gera um sentimento que leva o 

indivíduo a tentar igualar-se a ou superar outrem e, ao mesmo tempo, a si 

mesmo (DELEUZE,  [1990], 2008), pois “você tem que ser que nem os outros e 

ao mesmo tempo você tem que ser melhor, porque aí você tem um emprego, 

porque quem não é melhor não consegue um emprego” (Estudante 2). 

Contudo, ainda podemos observar a função da instituição em “moldar nossas 

subjetividades para algumas formas muito particulares de viver socialmente o 

tempo e o espaço” (VEIGA-NETO, 2003, p.107 apud CAMARGO, 2012, p.20), 

disciplinar o corpo do aluno, que “não levam em conta as nossas 
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individualidades” (Estudante 1), semelhante ao que acontece nas instituições 

totais, mas dessa vez servindo ao propósito do mercado e não apenas como 

consequência da necessidade de controlar muitos por poucos.  

 Uma caracteristica das instituições totais é a atribuição de um número à 

seus participantes que servem como sua nova identidade. Por meio desse 

processo de padronização, eles são enquadrados e admitem ser conformados 

e codificados “num objeto que pode ser colocado na máquina administrativa do 

estabelecimento para ser modelado suavemente pelas operações de rotina e 

passa a ser tratado de um modo completamente abstrato” (BENELLI, 2014, 

p.29). Uma modernização desse mecanismo pode ser observada hoje em dia, 

onde “as conquistas de mercado se fazem por tomada de controle e não mais 

por formação de disciplina” e “o marketing é agora o instrumento de controle 

social” (DELEUZE, [1990], 2008, p.224), ou seja, esses processos não servem 

mais somente a disciplinarização, mas as conquistas de mercado.  

A escola não é mais um espaço de transferência de informação, mas 

sim uma figura cifrada transformável e deformável. Uma aluna evidencia que 

tem uma irmã de 12 anos que já realiza simulados Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio), e que assim “nós passamos a ser os números pras escolas pra 

elas serem mais conhecidas” (Estudante 2), utilizados por suas peças 

publicitárias como “escola que mais aprovou na UERJ!” (Estudante 4), por 

exemplo, para chamar a devida atenção do público e conseguir com que se 

interesse pelo produto ou serviço, “nós não somos mais alunos nós somos os 

números que eles tem que aprovar pra mostrar que é uma escola boa pro seu 

filho passar no enem” (Estudante 2). No contexto da universidade, essa mesma 

mentalidade se reproduz, mas desta vez através do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). Nessas situações, está embutido tanto 

mecanismos de competitividade, quanto de subjetifivação e desumanização.  

 Além disso, através da reflexão sobre os conteúdos dados nas escolas, 

percebemos que a prática educativa atende as exigências mercado com sua 

pedagogia disciplinar. Uma discente que trabalha em uma escola relatou que 

observa as crianças muito desmotivadas, e que quando frequentou a escola 

gostaria que seus aprendizados fossem voltados a sua realidade e dia-a-dia, 

não algo distanciado e sem muita utilidade prática. Gostaria de ter aprendido 

coisas como assinar cheque, fazer imposto de renda, costurar, cozinhar, 
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responsabilidade emocional, economia, educação cívica e administração 

financeira, por exemplo. Finalizou, ainda, com a afirmativa, “essas escolas 

evoluídonas são todas assim, completamente diferente do que todas essas” 

(Estudante 4).  

É importante para o contexto relatar essas questões pois elas 

demonstram a importancia para os discentes de que seus conhecimentos 

adquiridos tenham uma relação com suas realidades. Isso se torna importante 

inclusive para que esses conhecimentos sejam realmente adquiridos e não 

apenas decorados para aplicá-los a testes. Uma aluna sintetiza essas 

considerações através de sua fala: “eu, por exemplo, não sei se vocês são 

assim, mas eu aprendo muito com aula prática. Ver, sentir, sabe, usando 

todos os sentidos. Mas às vezes a gente só tem aula na sala. Tem matérias 

que precisam de aula prática” (Estudante 5). Toda padronização envolve, em 

algum nível, um processo de desumanização, pois cada indivíduo é único e 

isso deve ser levado em conta. O que vemos não é uma produção academica 

que se volta para solucionar ou desenvolver práticas diárias humanizadoras, 

geradoras de multiplicidades e avanço no saber ciêntifico de qualidade, mas 

uma submissão dos saberes ao exercício de poder, controlando o que se sabe 

e como se produz, onde saberes de qualidade não podem florescer 

(FOUCAULT, [1978] 2006). Respeitar o processo de aprendizado de cada um 

lhes  dá autonomia e abre espaço para obtenção de conhecimentos voltados 

para o cuidado de si, respeitando seus limites e permitindo que descubram as 

formas pelas quais tem mais facilidade de aprender. Isso certamente geraria 

individuos mais humanizados e incapazes de se submeter, e submeter o 

próximo, aos mecanismos degradantes ao qual o mercado e o capitalismo nos 

submete, pois serví-lo é o mesmo que voltar-se contra si e contra a 

humanidade.  

  Ainda em referência aos exames, tomados por Foucault (1999) como 

um instrumento simples que abrange uma combinação do olhar hierárquico e a 

sanção normalizadora ao qual se deve o sucesso do poder disciplinar, que 

permite qualificar, classificar e punir, ao analisar o diálogo podemos considerar 

que esta é única função que cabe a ele. Os exames servem como exemplo de 

uma prática interna que não é reconhecida como ultrapassada, geradora de 

desumanidade, pois não tem eficiência como fixadores de conhecimento, como 



 

44 

é defendido e justificado, onde “na maioria das vezes, a gente nem lembra 

mais de nada depois que termina a prova” (Estudante 5) e “acaba que você 

passa por um curso só na verdade tentando sobreviver ao curso, estudando 

pra poder passar” (Estudante 2). Se estamos apenas ensinando os alunos a 

passar em testes, na realidade não estamos os ensinando nada, estando 

também em desacordo com os princípios norteadores do curso que exprime a 

necessidade de:  

(...) “fazer com que nosso estudante aprenda a pensar por si mesmo, 
sem tentar, a cada desafio, lembrar-se do que constava de uma 
apostilha que memorizou, mas não metabolizou, porque não foi 
desafiado a entender, a cada passo, as diferentes facetas do 
problema e a testar sua própria compreensão” (PPC, 2010, p.8). 
 

Houve consideráveis relatos de como as semanas de prova, especificamente, 

são desumanizadoras, não levando em conta o aluno como humano, 

desconsiderando “a vida daquela pessoa pra poder ter uma eficiência boa” 

(Estudante 1). Para os participantes da roda de conversa, existe uma tendência 

à priorizar todas as tarefas em detrimento da saúde mental. Uma delas chegou 

a afirmar que “outro dia eu passei muito mal, eu larguei matéria, pela segunda 

vez, por que não dava” (Estudante 5) e outra relembrou o depoimento de uma 

discente do curso que disse que em seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) agradeceu a todas as emergências hospitalares de pronto socorro que 

foi durante a dissertação do mesmo. 

 Após todos os participantes afirmarem que não concordam com os 

processos desumanizantes que foram levantados, a próxima pergunta foi “O 

que vocês acham que podemos fazer para eliminar ou minimizar esses 

efeitos nos alunos?”. A primeira resposta trouxe ao diálogo a reflexão de que 

essas questões fazem parte de um processo maior, pois esse modelo 

desumanizante foi aplicado, reproduzido e aperfeiçoado em muitas gerações 

anteriores, eles acontecem em paralelo à construção do projeto global de vida 

capitalista e da sociedade disciplinar. Por isso, foi apontado que o primeiro 

passo em direção da eliminação ou minimização dos efeitos desses 

mecanismos seria conscientizar os professores e humaniza-los também, por 

que estes também possuem problemas de saúde mental como depressão e 

ansiedade, e estariam apenas reproduzindo o molde ao qual também foram 

submetidos, tido como padrão, que também causam danos a eles. Ao mesmo 
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tempo, foi colocada em discussão a dificuldade de sujeitar o princípio dessa 

empreitada aos docentes, pelos motivos citados anteriormente, pelo fato de 

muitos não estarem completamente dispostos e abertos para repensarem suas 

atitudes e metodologias, por desconsiderarem a humanidade e limitações de 

cada aluno e pela mentalidade de que está apenas cumprindo seu papel, 

obrigações e horários.  

 Ainda de acordo com suas falas, alguns professores apresentam uma 

“falta de empatia” (Estudante 4), já que os alunos, teoricamente, têm menos 

responsabilidades e demandas produtivas que estes, que “só estudam”, frase 

recentemente dita a uma discente por um docente do curso. Para eles “você 

não tem o direito a ter um problema pessoal, ou você ter alguma insatisfação, 

porque alguém que tá te aconselhando faz mais que você” (Estudante 1). A 

empatia, que nada mais é do que a capacidade de compreender 

emocionalmente o outro, teve bastante relevância nas considerações dos 

alunos, tendo ela que ser praticada em todos os níveis, através de conversas e 

interesse em compreender o que o próximo possa estar passando, estreitar os 

laços entre professor-aluno através de confraternizações, viagens de campo, 

etc.  

 Fora do engessamento acadêmico e de suas estruturas físicas e 

horárias, que suscitam “aquele ar de ‘você está aqui para cumprir a sua função 

de aluno! Estude! Vá embora!’” (Estudante 2), encontram espaço para se 

sentirem mais próximos dos professores. Para Goffman (1961) é importante 

verificar como o edifício das instituições são identificados como pertencente à 

equipe de dirigentes e são significadas de acordo com interpretações e 

interesses dos mesmos. Essa estruturas, assim como as organizações das 

cadeiras, como colocado por uma aluna, são típicas às instituições 

disciplinares, e não é à toa que elas geram distanciamento pois servem para 

manter o indivíduo disciplinar sujeitado e “criar uma base específica de 

distância e controle com relação aos internados” (GOFFMAN, 1961, p.20). Para 

Foucault (1999): 

“Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada 
um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia 
do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como 
uma máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 
recompensar” (p.126). 
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Todas essas restrições de contato entre os professores e alunos “ajudam a 

conservar os estereótipos antagônicos. Desenvolvem-se dois mundos sociais e 

culturais diferentes, que caminham juntos com pontos de contato oficial, mas 

com pouca interpenetração” (GOFFMAN, 1961, p.20). 

 Outra característica das instituições totais e disciplinares que podem 

ser encontradas na universidade e no curso de Ciência Ambiental da UFF são 

os ritos de admissão de novos alunos, os chamados “trotes”. Nas instituições 

totais, segundo Goffman (1961), estes servem como testes de obediência, para 

que o novato desde o início apresente respeito adequado aos já integrantes da 

instituição. Essas recepções de “boas-vindas” utilizam diversas atividades 

muitas das vezes agressivas e humilhantes para verificar se os recém-

chegados aceitarão sem problemas seu papel de rotineiramente obediente e 

para que saiba que ocupa o lugar mais baixo entre os demais, onde são 

chamados de “calouros” para que não se esqueçam de suas posições 

inferiores. Esse teste de obediência castiga de forma imediata e visível quem 

se mostre insolente ou caso falhe na atividade que lhe foi passada. Esta 

substituição do nome do indivíduo por “calouro”, ou qualquer outra maneira, 

também pode ser considerado desumanização, pois este é uma das poses de 

mais valor paras as pessoas, pois os identifica e os situa em sua 

individualidade.  Os trotes também ocorrem no curso, e podemos perceber que 

as alunas presentes não gostaram de suas experiências, onde relataram que 

se sentiram “acuadas”, “desconfortáveis”, “forçadas” e “com medo”, aonde uma 

chegou a pensar em abandonar o curso.  

 Dentro das atividades as quais foram submetidos, estavam entre elas: 

ser acorrentados uns aos pés dos outros e andarem um longo percurso 

expostos, designar aos alunos que se negassem a participar amarrados a 

carregar as mochilas de todos, procurar uma bala apenas com a boca dentro 

de um pote de farinha, rodar 10 vezes com a testa apoiada no cabo de 

vassoura e sair correndo tontos para sentar no colo de outros alunos para 

estourar uma bexiga, colocar uma imagem em sua capa do facebook com os 

dizeres “sou bicho adestrado, obedeço aos meus donos, amados veteranos!“, 

entre outros. Pudemos observar que os trotes foram sendo resignificados ao 

passar dos anos, de acordo com uma aluna isso se deve porque “as pessoas 

que estão aplicando trote são diferentes” (Estudante 3). Onde antes eram 
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apenas reproduzidos de acordo com as “tradições”, esses feitos com 

propósitos de obediência e disciplinarização, agora como forma de 

“confraternização” para “abraçar nossos calouros”, a partir de uma 

racionalização acerca do “trote”. Desta vez, a partir de 2017, apesar de ainda 

haver a realização desse tipo de “brincadeira”, que certamente necessita de 

uma reflexão acerca de ser como são, não implicaram nenhuma obrigação de 

participação ou castigo como consequência de desobediência. Neles foram 

priorizadas atividades integradoras e conscientizadoras, como mutirão de 

limpeza de praia, doação de sangue em grupo, trote cultural com distribuição 

de camisas, cadernos, etc, como se pretende dar continuidade nos próximos 

anos. 

 Verificamos aqui que os trotes antiquados pensados na racionalidade 

disciplinar, servindo como mecanismos geradores de desumanidades, eram 

reproduzidos sem uma racionalização acerca de seus propósitos. A partir da 

falta de identificação com esses propósitos, apesar de ainda serem aplicados, 

como reflexo de uma mudança de percepção e valores, foram adaptados a 

outras finalidades mais humanizadoras, respeitando as individualidades. 

 Por conseguinte, dentro dessa perspectiva relatada e analisada, o último 

questionamento feito foi: “Vocês acreditam que, tanto os alunos, quanto o 

curso em si, buscam sua humanização?”. As alunas acreditam que, mesmo 

sem conceber esse conceito e ter propriamente essa finalidade, o curso por 

meio da busca por aperfeiçoamento acaba gerando uma ruptura com esses 

padrões.  

“Pelo que eu observo aqui, a gente tem ainda essa questão de 
entender as individualidades, não que eu não ache que poderia ser 
melhor, sempre pode melhorar, mas a questão de ouvir a 
individualidade do aluno, ver o que que ele pode estar passando… eu 
vejo essa receptividade na maioria dos professores. Então acho que 
aqui tem um pouco sim disso de quebrar essa barreira de 
desumanização” (Estudante 1). 

Ainda assim, é verificada uma preocupação da coordenação para com os 

alunos, demonstrada através de recentes atividades extras desenvolvidas para 

esclarecer dificuldades observadas, como encontros para esclarecimentos 

relativos ao TCC, por exemplo.  Acreditam que essa ruptura é facilitada pelo 

fato do tamanho do curso, da quantidade de alunos (cerca de 158) e 

professores do departamento (por volta de 17) serem reduzidos: “o que eu 
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achei muito legal no nosso curso é que, como ele é pequeno, a gente sabe 

quem é quem, mas tem cursos que é muito grande e ninguém se conhece” 

(Estudante 5).  

Mas os fatores de maior relevância suscitados para que esse processo 

de “humanização”, como colocaremos aqui, ocorra, se dá pela presença dos 

professores que idealizaram e participaram da construção do curso de Ciência 

Ambiental da UFF. Neles reside uma sensação de pertencimento e a vontade 

de mantera essencia da criação do curso. Estas sensações são passadas para 

os alunos, que por sua vez também repassam para os novos discentes, e, com 

isso, permitem que se haja um cuidado em estar sempre melhorando e 

questionando seus métodos para construir o caminho que levará ao encontro 

com sua essência. Não podemos deixar de destacar a influência de sua 

proposta original, que já implica uma quebra de padrões, e por fim, dos 

conteúdos que são dados, que faz com que os discentes questionem a 

realidade a partir de múltiplos pontos de vista, desenvolvendo um senso critíco 

que permite que também questionemos nossas relações. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com o panorama dado ao longo do trabalho, podemos 

verificar uma série de técnicas disciplinares permeadas por relações de poder, 

principalmente capitalistas, para sujeitar o homem ao trabalho características 

das sociedades de controle.  As instituições sociais tem um papel relevante no 

projeto do modelo global de vida capitalista, pois são um meio de confinamento 

que variam de um mesmo deformador, o capital, onde seus moldes 

institucionais são interdependentes e de mudanças contínuas, que levam os 

indivíduos a servir ao mercado. A submissão das instituições sociais e outros 

meios de confinamento modernos a esse mesmo deformador foi a maior 

sofisticação das sociedades de controle em relação às disciplinares. Nelas, 

onde esses mesmo meios eram, desta vez, variáveis independentes, com início 

e fim e propósitos disciplinares próprios, nas sociedades de controle, “o sujeito 

do desempenho não sofre uma coação externa que o força a trabalhar, no 

entanto, ele mesmo se submete ao trabalho exaustivo” (BONTEMPO, 2018, 

p.349). Por esse motivo, nas sociedades de controle nunca se termina nada, 
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pois a empresa, a formação e o serviço são todos estados de coexistência de 

uma mesma modulação, o capital. 

 Ainda assim, as universidades compartilham muitas características 

comuns com outras organizações da sociedade moderna, no entanto, as 

faculdades também se diferem de muitas outras instituições de maneira crítica. 

Ao reconhecer onde as faculdades se encaixam dentro da sociedade, podemos 

entender melhor o que cabe a universidade dentro dos dilemas da sociedade 

atual. A partir da explanação feita pela estudante 2 na roda de conversa,“a 

minha faculdade aqui, meu emprego e é isso pro resto da minha vida. Não 

existe possibilidade de largar e fazer o que quiser da vida”, podemos 

discutir que não é o papel da universidade abrir espaço para essa 

possibilidade, e nem mesmo considerar que estas sejam necessárias, pois a 

construção de si é inerente a atividade de trabalho e educação. As atividades 

de trabalho “dão sentido a existência individual e organizam a vida de coletivos” 

(DUBAR, 2012, p.354), onde “ligando educação, trabalho e carreira, que essas 

identidades se constroem no interior de instituições” (DUBAR, 2012, p.354). 

Sendo assim, desta vez, cabe à universidade promover, discutir e refletir sobre 

a possibilidade do trabalho e do estudo não serem um instrumento de tortura, 

obrigação, subordinação e fonte de doenças e sofrimentos físicos e mentais 

para seus discentes, docentes e demais prestadores de serviço, pois:  

“Embora se possa e se deva falar de saberes profissionais, trata-se 
de mistos de teorias aplicadas e de práticas reflexivas, indissociáveis 
de situações de trabalho e de ações experimentadas ao longo de um 
percurso de formação qualificante” (DUBAR, 2012, p.357). 

Como exemplo da construção de si dentro desta instituição estudada e 

de sua importância, podemos observar através da roda de conversa com os 

alunos a presença de valores humanizantes, explanados através de suas falas 

de cuidado com as individualidades com o outro, empatia e concepção de 

humanidade no outro. Sempre baseando suas falas na tentativa de respeitar e 

se colocar no lugar do outro. Como também por meio de outras práticas oficiais 

do curso, não usuais nas universidades. Conforme consta no regulamento do 

TCC, “a banca pode incluir demais membros que apresentem saberes 

tradicionais, populares e ancestrais sobre o objeto de estudo do TCC, desde 

que acordado entre orientador, orientando e Coordenação do Curso” (UFF, 

2017). Essa percepção de algo de humanizador adquirido através da 
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caminhada acadêmica nesse curso foi algo que enxerguei em mim, inclusive foi 

o que definiu a delimitação do meu estudo no curso de Ciência Ambiental. E 

me trás grande satisfação e esperança verificar nos demais discentes essa 

mesma inclinação a humanizar o homem, minando o campo do desencontro 

entre os indivíduos e procurando propiciar o encontro ético e justo entre estes 

seres humanos e, consequentemente, com o meio a qual nos inserimos, 

distante de toda a barbárie social.  

 Podemos observar um avanço importante do curso nessa direção, 

mas o caminho a percorrer é longo. Por meio da roda de conversa, verificamos 

que muitas práticas dezumanizadoras ainda são realizadas no curso de Ciência 

Ambiental da UFF, tanto através de processos institucionais, quanto 

pedagógicos. Contudo, é necessário reforçar uma ressalva a esses resultados, 

indicando maior detalhamento na amostragem. O fato de ter sido realizada 

apenas uma roda de conversa com um número reduzido de alunos, não 

invalidou a pesquisa, porém as conclusões obtidas são restritas a um universo 

amostral reduzido. Assim, sugere-se que a roda de conversa seja replicada por 

no mínimo quatro vezes (duas vezes por período durante um ano), reunindo 

alunos dos diversos períodos.  

 Podemos refletir sobre a necessidade de que as mudanças nos 

mecanismos institucionais andem lado a lado com as mudanças pedagógicas. 

As possíveis mudanças institucionais e pedagógicas necessitam ser pensadas 

a partir de uma constante re-examinação coletiva dos métodos utilizados e a 

racionalidade por trás deles, como parcialmente feito neste trabalho, e por em 

discussão as verificações acerca do projeto pedagógico do curso ser todo 

voltado a atender demandas mercadológicas, esta incompatível com a 

resolução das questões dezumanizadoras e ambientais. Nos cabe aqui 

questionar: Podemos formar alunos capazes de pensar as questões ambientais 

e ao mesmo tempo moldados para atender as demandas do mercado?  

 A partir dessa reflexão podemos abrir um diálogo sobre a configuração 

de um projeto pedagógico honesto que ou visa o desenvolvimento científico da 

área ambiental rumo a, efetivamente, pensar a questão ambiental, formando 

atores políticos ativos da sua própria formação, com reais capacidades de 

pensar a complexidade a partir da multiplicidade para atender as reais 

demandas da sociedade, ou profissionais que tapem os buracos causados 
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pelos métodos disciplinares compartimentados, que findam em si mesmos e se 

restringem ao seu campo de atuação, geradores da atual crise socioambiental 

mundial. Caso haja a intenção de direcionar a formação em direção a se 

pensar as questões socioambientais, sugiro um aprofundamento acerca do 

paradigma rizomático e a produção de saberes transversais como meio de 

criação de modos de saberes e de existência, diferentemente do currículo 

disciplinar baseado no paradigma arbóreo, que nada mais é do que um gerador 

de desumanidades, que padroniza, massifica e fragmenta todo processo 

educativo e seus educandos.  

  Quanto aos sofrimentos físicos e mentais tanto citados na roda de 

conversa, cabe destacar que estes já constituem preocupações formais nas 

universidades. Será iniciado na USP um estudo sobre o sofrimento mental de 

estudantes universitários intitulado “Mudanças Sociais, Individualização e o 

Sofrimento Psíquico entre Estudantes Universitários” de autoria do doutor em 

Saúde Pública, Thiago Marques Leão. O projeto surgiu a partir da preocupação 

com a crescente recorrência de adoecimentos mentais e suicídios acometidos 

entre o corpo discente universitário que “evidenciam as pressões, contradições 

e impasses da vida universitária, em uma sociedade individualizada, da 

produção e do desempenho” (LEÃO apud REDAÇÃO, 2018). Dentro da UFF, a 

questão também já vem sendo pensada e debatida. No dia 12/12/2018 houve o 

I Seminário de Saúde Mental da Assistência Estudantil onde a coordenação e 

alguns professores do curso de Ciência Ambiental estiveram presentes. Nele 

foi sinalizada a importância da realização de estudos e discussões sobre o 

tema, buscando elaborar ações de prevenção e promoção da saúde mental 

dos discentes da universidade, pois estes estão adoecendo no âmbito 

universitário. Esses eventos e estudos demonstram a responsabilidade que as 

universidades têm, e como podem agir para contribuir com as possíveis 

respostas no contexto das mudanças estruturais da sociedade 

contemporânea.  
 Esperamos com esse trabalho colocar uma luz sobre a presença de 

processos geradores de desumanidades no curso e, quem sabe, conscientizar 

o corpo docente e discente acerca dessas questões. Acreditamos que o ajuste 

curricular pode ser tomado como uma atividade de profunda racionalização dos 

processos vigentes, que nos levem a avançar em direção da humazinação 
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como práxis da Ciência Ambiental. Sinalizamos a necessidade de dialogar com 

outros autores para se pensar soluções e respostas para algumas das 

problemáticas levantadas nas análises, como também para seu 

aprofundamento analítico. Pontuamos que esse trabalho buscou refletir sobre, 

e apartir, de uma perspectiva da crise vivenciada, a que se relaciona com o 

universo de discente do autor, sem intenção de parecer que os alunos são os 

únicos a sofrer com a crise.  

Contudo, parece que não existem respostas simples, por isso nós 

sempre devemos fazer a pergunta, “o que está sendo feito é realmente o 

melhor para o coletivo (professores, alunos, técnicos-administrativos) que se 

propõem a formar o bacharel em Ciência Ambiental da UFF?” E ter em mente 

que existe uma dignidade inerente em todo ser humano e isso não deve ser 

desconsiderado. Acredito que esse seja, realmente, o caminho para solucionar 

a crise mundial.  
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ANEXO 1 

LISTA DE PERGUNTAS PARA RODA DE CONVERSA 

 

1) Podemos verificar alguns itens da lista do personagem “Spy” na 

universidade? E no curso? 

2) Citem exemplos de ações que ocorrem na universidade que vocês 

acreditam se enquadrar nos mecanismos desumanizantes apresentados no 

vídeo. 

3) Vocês concordam com esses processos? 

4) Se sim, acreditam estar aliados aos objetivos da universidade e que seja o 

melhor para os alunos? 

5) Se não, o que vocês acham que podemos fazer para eliminar ou minimizar 

esses efeitos nos alunos? 

6) Vocês acreditam que, tanto os alunos, quanto o curso em si, buscam sua 

humanização? 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
LISTA DE PRESENÇA DA RODA DE CONVERSA 

 
1) Giulia Brião – Turma 2016 

2) Yasmin P – Turma 2016 

3) Maria Beatriz Paiva Viana – Turma 2015 

4) Fernanda Soares da Silva – Turma 2015 

5) Isabela Silva dos Santos – Turma 2015 

6) Assucena de Sousa Barbosa – Turma 2015 

7) Thaís Costa – Turma 2014 

8) Viviane Fernandez – Professora  


