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RESUMO 

  

Esta pesquisa teve por objetivo identificar quais os desafios o curso de 

Bacharelado em Ciência Ambiental UFF tem para avançar na construção de uma 

percepção da realidade complexa que compõem as interações socioambientais. Além 

disso busca contribuir para o entendimento de como conceitos de multi, inter e 

transdisciplinaridade são entendidos e como se aplicam no ensino e na práxis da Ciência 

Ambiental na UFF. Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica sobre os principais 

temas propostos que foram: a complexidade ambiental; as diferenças entre 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; conceito de racionalidade ambiental e um 

estudo de caso sobre o Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental da UFF, buscando 

compreender como esses temas influenciam o projeto pedagógico, o currículo e como são 

aplicados no curso. A questão central do estudo trata de conhecer como tais conceitos 

estão presentes e se aplicam ao curso em si, contribuindo para a construção do 

pensamento complexo e da percepção transdisciplinar do Cientista Ambiental. Uma 

questão operacional do estudo de caso foi: Qual o perfil de formação do Curso de Ciência 

Ambiental da UFF a partir do projeto político pedagógico do curso e seu respectivo 

currículo atual? Para tanto, realizamos uma pesquisa documental sobre o conceito de 

Ciência Ambiental, observando a inter e transdisciplinaridade, segundo a CAPES, e no 

Projeto Político-Pedagógico do Curso. Também realizamos a análise da matriz curricular 

de acordo com as grandes áreas do conhecimento da CAPES.  Os resultados revelam que 

o curso é pouco flexível em sua matriz curricular, com significativa carga horária de 

conteúdos obrigatórios com tais conteúdos se concentrando em Ciências Exatas e da 

Terra.  Visando conhecer a perspectiva dos docentes em pesquisa de campo sobre os 

temas chave abordados no referencial teórico e em suas práticas de ensino, na condição 

de Monitor voluntário, orientei aos estudantes da turma de 2016  em Epistemologia do 

Meio Ambiente, a realizarem entrevista semi-estruturada, junto a docentes do curso e 

outros com acessibilidade pelos contatos dos estudantes.  Os resultados revelam que a 

interdisciplinaridade vem sendo interpretada em diversos significados quanto ao seu 

conceito e quanto a sua práxis, a qual encontra-se em construção no curso de Ciência 

Ambiental da UFF. Tal situação de vários significados – polissemia -  se dá, também, 

com a transdisciplinaridade, aqui no estudo revelando-se mais como sendo a percepção 

construída pelo discente até a sua formação e não como um método de ensino que ocorra 



 
 

no curso. O estudo conclui com propostas em temas para avançar em futuros estudos e 

para estratégias inovadoras no curso  que permitam avançar no debate sobre o que de fato 

é  a Ciência Ambiental e como formar o Cientista Ambiental. 

  

Palavras-chave: Racionalidade Ambiental. Complexidade. Interdisciplinaridade. 

Transdisciplinaridade.  Ciência Ambiental. Epistemologia Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research was to identify which of the challenges the Bachelor's degree 

in Environmental Science has to advance in the construction of a perception of  complex 

reality that make up the socio-environmental interactions. In addition, it seeks to 

contribute to the understanding of how multi, inter and transdisciplinarity concepts are 

understood and how they are applied in the teaching and practice of Environmental 

Science in UFF. For this, we carried out a bibliographical review on the main themes 

proposed that were: the environmental complexity; the differences between 

interdisciplinarity and transdisciplinarity; concept of environmental rationality and a case 

study about the Bachelor's Degree in Environmental Science of the UFF, seeking to 

understand how these themes influence the pedagogical project, the curriculum and how 

they are applied in the course. The central issue of the study is to know how these concepts 

are present and apply to the course itself, contributing to the construction of the complex 

thinking and the transdisciplinary perception of the Environmental Scientist. An 

operational question of the case study was: What is the training profile of the 

Environmental Science Course of  UFF based on the pedagogical political project of  

course and its current curriculum? To do so, we conducted a documentary research on the 

concept of Environmental Science, observing inter and transdisciplinarity, according to 

CAPES, and in Political-Pedagogical Project of the Course. We also performed the 

analysis of curricular matrix according to the large areas of knowledge of CAPES. The 

results show that the course is not very flexible in its curricular matrix, with a significant 

amount of hours of mandatory content with such content focusing on Exact and Earth 

Sciences. Aiming to know the perspective of teachers in field research on the key topics 

addressed in the theoretical framework and in their teaching practices, as a volunteer 

Monitor, I directed the students of class of 2016 in Environmental Epistemology to 

conduct a semi-structured interview , along with teachers of course and others with 

accessibility by the contacts of the students. The results reveal that interdisciplinarity has 

been interpreted in several meanings regarding its concept and its praxis, which is under 

construction in course of Environmental Science of the UFF. This situation of several 

meanings - polysemy - also occurs with transdisciplinarity, here in the study revealing 

more as being the perception constructed by the student until its formation and not as a 

method of teaching that occurs in the course. The study concludes with proposals on 



 
 

topics to advance in future studies and for innovative strategies in the course that allow 

to advance in the debate on what is indeed Environmental Science and how to train the 

Environmental Scientist. 

 

Keywords: Environmental Rationality. Complexity. Interdisciplinarity. 

Transdisciplinarity. Environmental Science. Environmental Epistemology 
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INTRODUÇÃO 

A busca pela compreensão do que é a Ciência Ambiental da qual abordaremos 

nesta pesquisa se iniciou na minha própria inquietação após o ingresso na primeira turma 

do curso, em 2011, e da indefinição naquele momento do seu objeto de estudo e de como 

atuaríamos diante dos problemas ambientais e suas interconexões complexas que nos 

foram apresentados como eixo principal de formação. Onde atuaríamos após formados? 

Como se daria essa atuação profissional e que competências precisaríamos desenvolver 

para dar conta de tais problemas? O que nos fora apresentado nesse momento de 

apresentação do curso foi a importância e relevância de se ter um “profissional” com 

uma visão holística das questões ambientais em seus multiníveis e multiescalas. Partindo 

dessa premissa o curso se apresentou com o que parecia ser um forte direcionamento de 

formação multi, inter, transdisciplinar, sem no entanto ter isso de fato amadurecido, como 

me foi sendo revelado ao longo do primeiro ano de formação.   

À turma pioneira de 2011 foi revelado, nesse primeiro encontro de apresentação 

do curso, que teríamos o “Ônus e o Bônus” de ser a primeira turma do curso de 

Bacharelado em Ciência Ambiental, como citou o professor Edson Benigno Mota, nessa 

aula inaugural em que estavam presentes a coordenadora do curso: Professora Drª Patrícia 

Almeida Ashley, O então chefe de departamento Profº Edson Benigno, ...... ( adicionar 

membros presentes) J. Sobre esse ônus o que se revelou foi que teríamos de construir, nós 

mesmos em conjunto com o corpo docente do Departamento de Análise Geoambiental 

(GAG), toda a base identitária do curso. Essa responsabilidade legada a primeira turma 

teve entretanto o amparo da referencia conquistada pelo pioneirismo do GAG na área com 

o Curso de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PGCA) que naquele momento tinha 

15 anos de existência. O PGCA naquele momento se mostrou como a ancora firmaria 

nesse mar de incertezas que se apresentava a mim e aos meus colegas de turma naquele 

momento. Para iniciar essa jornada precisaríamos saber os fundamentos e bases teóricas 

da própria Ciência Ambiental e da problemática ambiental até ali referenciada no PGCA.  

Portanto, a busca pela compreensão do que é a Ciência Ambiental passa 

inicialmente por compreender a epistemologia do meio ambiente , ou seja, do estudo do 

conhecimento sobre as questões ambientais, a evolução histórica da problemática da 

sustentabilidade e como isso culminou no surgimento curso de Ciência Ambiental da 

UFF. Deste modo, esse desafio é precedido pela configuração das ideologias que norteiam 
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a formação do cientista ambiental e dos paradigmas que permeiam a ciência atualmente, 

pois estamos inseridos em estruturas de formação e portanto num campo de disputas 

ideológicas e de poder da universidade. Por este motivo partimos do pressuposto de que 

a Ciência Ambiental, para muito além de um curso de graduação ou pós-graduação, é um 

campo do saber que por si só ultrapassa esses paradigmas científicos, se lançando ao mar 

de incertezas das externalidades geradas no desenvolvimento da civilização humana nos 

últimos dois séculos e que questiona o ordenamento do modelo científico vigente como 

resposta as externalidades causadas pela a fragmentação de conhecimentos. 

Apontaremos ao longo dessa pesquisa que a Ciência Ambiental atua 

principalmente nos espaços de interação entre atores sociais, históricos e políticos, da 

escala local a global, visando intervir de forma eficiente e eficaz na mediação dos 

conflitos gerados entre os diversos interesses que circundam o ambiente e que nele 

sustentam relações de poder. Essas se dão a partir do saber (institucional), dos territórios 

e da interação digamos a princípio desigual entre as culturas hegemônicas (dos países do 

norte) e as culturas marginalizadas ( dos países do sul ). Ela parte portanto de um lugar 

de onde a ciência moderna não possui ferramentas, processos e práticas que as levem a 

integrar seus saberes, por conta da hiperespecialização, de uma cultura científica 

cartesiana e positivista de validação de conhecimentos, eurocentrada. A proposta do 

Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental deste modo se aventura pelo campo da 

racionalidade ambiental e do saber ambiental propostos por LEFF( 2001)  e funda seu 

método na integração e religação de saberes propostas Edgar Morin (2009), em ‘A 

Religação dos Saberes’, partindo da busca pela interdisciplinaridade na formação do 

cientista ambiental e da perspectiva transdisciplinar da racionalidade e do saber 

ambiental. 

  Parte também do debate sobre a necessidade que a Ciência tem de voltar a se 

enxergar como atriz política no desenvolvimento da civilização humana em sua relação 

com o Ambiente, para além do conceito de Natureza como simples recurso ao 

desenvolvimento  econômico dos países, e sim, como mediadora e provedora das 

condições e restrições que a humanidade precisa observar para realizar seu 

desenvolvimento. 

A Ciência Ambiental, enquanto área do saber, surge no cenário em que as 

atividades humanas forçam os processos ambientais a limites perigosos para a 
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sobrevivência humana a longo prazo. Parte do questionamento das bases do 

conhecimento diante dos problemas práticos enfrentados pela sociedade globalizada, 

capitalista, fragmentada em tantas áreas do saber quanto há processos e produtos no 

mundo, que tem seus próprios especialistas. Eles por sua vez garantem seu sustento no 

aprofundamento de suas especialidades de modo que elas sejam inexequíveis por outros, 

que lhe seriam competidores. Trata-se da geração da mais-valia dentro do conhecimento, 

para além do científico. É a máxima entropia do saber gerada pelo modelo competitivo 

suscitado pelo capitalismo, que exclui conhecimentos em suas variadas formas quando 

elas não atendem aos interesses do mercado. 

 Assim, entram em confronto formas de saber que se circunscrevem em territórios 

multidimensionais, multiescalares que se entrelaçam em diversos níveis de interação que 

escapam a compreensão das ciências fragmentadas abordado por MORIN (2004.p.14) 

como “o desafio da globalidade”. Por este motivo surge o entendimento de que é 

necessário haver uma articulação/integração entre os conhecimentos científicos e não-

científicos de modo que deem conta do desafio de solucionar os graves problemas 

ambientais que estão postos para a humanidade no século XXI, frutos de uma construção 

ideológica promovida pela “racionalidade capitalista” (LEFF,2009), que via há não muito 

tempo o ambiente somente como recurso infinito, na visão economicista clássica. Visão 

essa que começa a ser refutada com mais força em 1972, pelo clube de Roma ao lançar o 

relatório que impunha “limites ao crescimento’’ como intitula-se a obra. Partindo desse 

campo a Ciência passa a se deparar com uma problemática de ordem sistêmica que não 

poderia ser apreendida e nem resolvida por uma única área do saber. 

Portanto, o questionamento epistemológico, tanto no que se refere ao 

conhecimento científico de modo geral, como dentro do Curso de Bacharelado em 

Ciência Ambiental parte do questionamento de como é possível promover essa Religação 

dos Saberes para solucionar os problemas relacionados a crise do conhecimento, e 

portanto da civilização moderna. Edgar MORIN (2010), ao se defrontar com o desafio de 

compor um comitê científico como ele mesmo afirma, composto por “ especialistas 

geniais” para pensar a reformulação do ensino médio Francês em 1998, coloca duas 

questões fundamentais na primeira reunião: 

1) a do “Desafio da Globalidade” que trata da dicotomia entre o saber 

da complexidade real e a inadequação cada vez mais ampla, profunda e 
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grave entre um saber fragmentado em elementos e compartimentados 

nas disciplinas; 2) A não-pertinencia, portanto, de nosso modo de 

conhecimento e de ensino...incapaz de encarar o contexto e o complexo 

planetário.” (MORIN, 2010.p.14) 

Estes problemas têm origem nos danos que o ser humano vem causando ao 

ambiente, tendo consequências intrincadas em multiníveis e escalas de poder, saber e 

culturas. São portanto, difíceis de serem entendidas, coordenadas e direcionadas a uma 

solução, sem que haja olhares de profissionais capacitados à perceber a realidade 

complexa que compõe a trama dos problemas ambientais e da crise do conhecimento. 

Isso dificilmente acontece no nível da especialização, como afirma POMBO(2008) 

citando GASSET (1929): 

“Dantes os homens podiam facilmente dividir-se em ignorantes e 

sábios, em mais ou menos sábios e mais ou menos ignorantes. Mas o 

especialista não pode ser subsumido por nenhuma destas duas 

categorias. Não é um sábio porque ignora formalmente tudo quanto não 

entra na sua especialidade; mas também não é um ignorante porque é 

um ‘homem de ciência’ e conhece muito bem a sua pequeníssima 

parcelas do universo. Temos que dizer que é um ‘sábio-ignorante’, 

coisa extremamente grave pois significa que é um senhor que se 

comporta em todas as questões que ignora, não como um ignorante, mas 

com toda a petulância de quem, na sua especialidade, é um sábio” 

(GASSET, 1929, p. 173-4 apud POMBO, 2008.) 

 A questão da formação do cientista ambiental é perpassada pela própria estrutura 

de organização da universidade brasileira, em que são demarcadas relações de poder a 

partir do saber. Formas essas que são exercidas no limiar dos interesses do que é público 

e privado, campo onde áreas do conhecimento são mais “privilegiadas”, ou seja, recebem 

mais recursos para a pesquisa e extensão (LEFF,2001; POMBO 2008).  

O cientista ambiental, dentro dos seus campos de atuação, como sujeito mediador 

de conhecimentos e dos conflitos entre eles, ou seja das múltiplas verdades sobre a 

realidade, atua no cenário de disputas ideológicas que se configuram na crise do 

conhecimento e na crise ambiental. No território das incertezas que levou as ciências a 

questionarem seus métodos e a fragmentação do saber fundada em nome de uma 

racionalidade capitalista, reforçada numa cultura do desejo, o cientista ambiental precisa 

partir para o campo do questionamento dessa lógica que invade as subjetividades e reforça 

estruturas de dominação impostas pelo projeto ideológico que sustenta mercado e a 

desigualdade estrutural. É necessário partir para a construção de uma racionalidade 
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ambiental  para que seja possível realizar “ a transição para um futuro Sustentável” que: 

 

“[...] exigem mudanças sociais que transcendem o confronto entre duas 

lógicas (economica-ecológica) opostas. É um processo político que 

mobiliza a transformação de ideologias teóricas, institucionais, funções 

governamentais, normas jurídicas e valores culturais de uma sociedade; 

que se insere na rede de interesses de classes, grupos e indivíduos que 

mobilizam as mudanças históricas, transformando os princípios que 

regem a organização social.” (LEFF, 2001.p.142) 

 

Não se trata de questionar o mercado e suas estratégias de dominação. Estas já 

estão postas e são bem conhecidas. Trata-se de conceber o impensado pelas ciências, 

campo onde circunda o saber ambiental. É pensar literalmente fora da caixa, no campo 

das externalidades geradas pelo modelo econômico, e incluir-se nelas como ator social 

capaz de criar espaços críticos para se pensar uma nova sociedade e uma nova Ciência 

baseada num conceito “de racionalidade ambiental que constitui, assim, uma categoria 

crítica para a construção de uma racionalidade produtiva alternativa.” (LEFF, 2001). 

Entretanto, para se pensar essa sociedade é necessário  refletir sobre os meios de 

apropriação do mundo físico, sobre a justiça ambiental e olhar não para a “Natureza 

Intocada” como algo que precisa ser preservado longe do homem para as gerações futuras, 

como denuncia Diegues (1996) 1, mas para a natureza vivida e compartilhada pelo homem 

de um modo mais integrado e que respeite os limites fisico-químicos, biológicos e 

culturais que sustentam os processos ambientais.  

Posto isso, avançamos nossa revisão no sentido de entender como a disciplina de 

epistemologia do meio ambiente contribui para a formação em Ciência Ambiental da 

UFF?  Deste modo é possível compreender, em primeira instância, a matriz de 

pensamento que norteia a formação em Ciência Ambiental, que está intrincada com o 

contexto social, econômico, político e ambiental. Estes e suas múltiplas interconexões 

justificam a necessidade e a legitimidade da existência dessa Área de Conhecimento, que 

desde a micro escala da realidade da universidade, onde somos formados, até o momento 

do nosso exercício profissional, que pode se dar em qualquer parte do mundo em 

diferentes setores da sociedade (Governos, Ongs, empresas) é necessário aguçar a 

                                                           
1 Diegues_O Mito Moderno da Natureza Intocada.1996 
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capacidade de polipercepção e principalmente ter em mente os princípios norteadores e 

pressupostos éticos das Ciências Ambientais.  

Logo, o contexto no qual surgem as Ciências Ambientais é dado pela  história  da 

crise ambiental (reconhecimento dos limites do crescimento econômico em 1972, pelo 

Clube de Roma2), passando ao questionamento do próprio método em que se assentavam 

as bases do pensamento moderno da Ciência, além de como ela chegou a atual crise de 

conhecimento pela excessiva especialização e pelas contradições geradas pelo próprio 

modelo civilizatório que desenvolvemos a partir do século 20. Por um lado no contexto 

socioeconômico, a ciência promoveu avanços inimagináveis há um século atrás, mas que 

tiveram um custo muito alto em termos ambientais em todo o planeta. 

Se a questão ambiental demanda uma ressignificação do mundo e a 

reapropriação da natureza, a partir de um questionamento das formas 

de conhecimento e apropriação que produz a ciência moderna, ela 

significa uma revisão de suas formas de conhecimento e sua abertura 

para outras formas “não científicas” de compreensão do mundo, das 

relações do homem com a natureza. (LEFF in PHILIPE, 2000 pg.36) 

Portanto, essa abertura de que o referido autor trata, confronta o modelo 

acadêmico de produção do conhecimento da ciência moderna, que ora nega os saberes 

tradicionais, ora simplesmente se apropria daquilo que é de interessante nesses 

conhecimentos, como por exemplo, informações sobre usos e aplicações de ervas 

medicinais da cultura popular. Estas são analisadas em laboratórios, que isolam princípios 

ativos, patenteiam e vendem ao mercado como medicamentos. Não bastasse esse 

processo de apropriação, ainda desferem-se golpes mais duros contra esses saberes, 

quando médicos, farmacêuticos, químicos, Órgãos de controle como a ANVISA, os 

desqualificam de tal forma, que a planta é taxada como perigosa, ou o processo de preparo 

para fazer um remédio fitoterápico de uma delas, feito por uma determinada população a 

centenas de anos, é negado como conhecimento válido, pois sua complexidade não 

permite reproduzi-lo em laboratórios. Ou seja, a simplificação e fragmentação do 

conhecimento se tornou tão radical que nega as fontes derivadas das culturas que os 

descobriram.  

Dado isto, cabe questionar: sob que racionalidade é construída a formação em 

Ciência Ambiental na UFF? Será mesmo que os estudantes conseguem se desvencilhar 

                                                           
2 Clube de Roma: Limites ao Crescimento. 1972. 
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das amarras do pensamento capitalista e de fato propor uma  racionalidade ambiental? 

O que é Ciência Ambiental e qual é o seu objetivo? Ela é uma ciência interdisciplinar ou 

transdisciplinar? Não temos aqui a pretensão de elucidar necessariamente as questões 

acima, mas de estimular a crítica e talvez apontar alguns possíveis caminhos para o 

diálogo de saberes. 

Objetivo Geral e Específicos 

Esta pesquisa tem por objetivo geral identificar quais os desafios para avançar no 

ensino e na práxis do Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental na UFF quanto à 

construção de uma percepção da realidade complexa das interações socioambientais e 

quanto ao conceito e aplicação de multi, inter e transdisciplinaridade.  

  

Objetivos específicos: 

● Identificar as bases teóricas e os cenários históricos que impulsionaram o 

surgimento da Ciência Ambiental como Grande Área do Conhecimento ; 

● Identificar as diferenças entre multi, inter e transdisciplinaridade  na perspectiva 

da Ciência Ambiental; 

● Compreender como se dá a Construção ideológica da Ciência Ambiental e quais 

os seus desafios? 

● Analisar o Projeto Político-Pedagógico do curso a luz dos conceitos de 

racionalidade ambiental, inter e transdisciplinaridade. 

●   Avaliar  o perfil do curso através da análise da sua matriz curricular 

● Avaliar se o curso é de fato multi, inter ou transdisciplinar e como essas categorias 

se manifestam nele e em que nível. 

● identificar as principais questões metodológicas que dificultem o 

desenvolvimento do pensamento crítico sobre a racionalidade ambiental;  

● Propor melhorias no que tange as questões metodológicas de ensino no curso;   

Metodologia  

 Para iniciar o presente estudo partimos de uma revisão bibliográfica sobre 

epistemologia ambiental, multi, inter, e transdisciplinaridade, o processo de construção 

racionalidade ambiental e do saber ambiental, inseridos no contexto da complexidade e 

sua importância para a análise ambiental, frente a necessidade de formulação de novos 
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pressupostos científicos que dêem conta das externalidades geradas pelos modelos de 

formação disciplinar, especializante, simplificadora e tradicional. Deste modo trouxemos 

à tona as principais considerações de autores reconhecidos na área de Epistemologia, 

Filosofia e Educação como Henrique Leff, Edgar Morin, Pedro Demo, Olga Pombo, entre 

outros que abordaremos ao longo deste trabalho. Faremos também uma revisão do 

histórico de surgimento do conceito de Sustentabilidade, Meio Ambiente e Ciência 

Ambiental. 

 Posteriormente passaremos a análise documental, dentro de uma abordagem 

qualitativa, que segundo Caulley (1981) apud Ludke (1986), “busca identificar 

informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de interesse.” 

Portanto, realizaremos a análise documental do Projeto Político-Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Ciência Ambiental ( PPC BICA) de 2010, e os documentos de Área da 

CAPES, referentes as Áreas de Ciências Ambientais e Interdisciplinar.. 

Segundo Guba e Lincoln (1981) apud  Ludke (1986), este métodos  “apresentam 

uma série de vantagens para o uso de documentos na pesquisa ou na avaliação 

educacional. Em primeiro lugar destacam o fato de que os documentos constituem uma 

fonte estável e rica.” Constituindo também: 

 

 “[...] uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentam afirmações e declarações do pesquisador.(GRIFO 

NOSSO) Representam ainda uma fonte ‘natural’ de informação. Não 

são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo 

contexto.” (LUDKE, 1986). 

 

 Portanto a análise documental constitui-se em uma técnica exploratória, que “ 

indica problemas que devem ser mais bem explorados através de outros métodos. Além 

disso ela pode complementar as informações obtidas por outras técnicas de coleta.” Guba 

e Lincoln (1981) apud LUKGE (1986). 

 Realizaremos também uma análise qualiquantitava da estrutura curricular do 

curso, em termos de carga horária por cada grande área do conhecimento, utilizando como 

parâmetro a classificação da CAPES para grandes áreas, com o objetivo de entender a 

estrutura curricular do curso e posteriormente analisar à luz da epistemologia ambiental 

e da racionalidade ambiental. 
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 Partimos portanto do método qualitativo da análise documental, onde 

caracterizamos o curso de Bacharelado em Ciência Ambiental, a partir do seu PPC , de 

onde avaliaremos os objetivos, as competências a serem desenvolvidas pelos discentes , 

e o método de ensino proposto para se atingir os objetivos almejados na formação do 

cientista ambiental na UFF. 

 Como a necessidade do curso de Bacharelado em Ciência Ambiental na UFF foi 

proposta pelo corpo docente do Departamento de análise Geoambiental, que até 2011 

estavam engajados, desde 1996 no PGCA ( Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Ambiental) com o mestrado Lato Sensu, optamos por analisar também como se deu o 

processo de surgimento desse programa e quais seus princípios basilares segundo o 

documento de área da CAPES, para a Área de Ciências Ambientais, que podem nos 

indicar os pressupostos metodológicos de ensino e pesquisa ciências ambientais, seu 

contexto histórico, os objetivos do programa e a relevância da Área em termos da pesquisa 

sobre as questões ambientais do século XXI. 

 Além disso, poderemos avaliar a evolução da Área de Ciências Ambientais desde 

o seu surgimento, e os pontos-chave da discussão sobre meio ambiente e os paradigmas 

e desafios propostos. Iniciando a análise quantitativa, buscaremos saber quantos cursos 

compõem atualmente a subárea a nível de mestrado e doutorado na Grande Área 

Multidisciplinar de modo geral, e especificamente na subárea de Ciências Ambientais. 

 Partindo desse ponto de caracterização começamos a inferir o que são, em termos 

gerais, Ciências Ambientais e então comparar a proposta do curso de Bacharelado em 

Ciência Ambiental da UFF, focando a análise a nível do curso a partir da avaliação das 

disciplinas previstas em sua distribuição de carga horária por Grandes Áreas de 

conhecimento da CAPES. Para tanto, enquadramos as disciplinas nas 8 Grandes Áreas 

Conhecimento da CAPES e fazemos o somatório do total de carga horária em cada 

Grande Área, considerando disciplinas obrigatórias, e na categoria de flexibilidade do 

currículo avaliaremos o total de Atividades Complementares, Estágio Obrigatório , 

disciplinas Optativas e Eletivas em relação a carga horária total do curso. Para facilitar a 

análise dos dados obtidos, estes serão dispostos em um gráfico de barras indicando a carga 

horária total em cada grande área e seu respectivo percentual correspondente na grade 

curricular. 

  Desse modo pudemos analisar a estrutura curricular, categorizando os níveis de 

experiência interdisciplinar propostos ao longo dele, apontando os desafios e inovações 

metodológicas aplicadas ao contexto da formação em ciência ambiental. 
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 Apropriados dos conceitos e discussões feitos sobre as diferenças entre multi, inter 

e transdisciplinaridade e avaliamos se, como, e em que níveis elas ocorrem no curso, 

partindo da caracterização conceitual feita na revisão da bibliografia abordada sobre o 

tema, buscando entender o contexto epistemológico em que elas se inserem e como 

influenciam a formação em Ciência Ambiental. Apontamos também os possíveis métodos 

de análise com os quais o cientista ambiental precisa interagir para compreender as inter-

relações complexas do ambiente, exemplificando o métodos de pesquisa qualitativo, 

quantitativo e misto, no contexto da Ciência Ambiental. 

  Em última instância, avaliamos a disciplina de epistemologia do meio ambiente, 

e como se deram, através dela, as construções do pensamento crítico dentro de seu 

programa sobre o ambiente, o conhecimento, a universidade, o papel da Ciência 

Ambiental no cenário proposto atualmente. Por fim, as experiências empíricas vividas 

pelos discentes, durante a ocupação da Universidade em 2016. Neste período propusemos 

uma prática para a construção com a turma de uma entrevista semi-estruturada a ser 

realizada por eles, com professores escolhidos a critérios dos discentes tratando os 

seguintes temas centrais na entrevista:  o que é Ciência Ambiental, Inter e 

transdisciplinaridade, e Meio Ambiente. Tratam-se portanto de percepções internas e 

externas sobre o mesmo objeto, do qual faremos a análise crítica para perceber o que é, e 

o que parece ser a Ciência Ambiental no senso comum. Entretanto, avaliaremos 

principalmente como esta experiência contribuiu para a construção do senso crítico do 

discente da disciplina com relação aos temas propostos. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

Tal estudo, como já mencionamos, requer um aprofundamento teórico sobre seus 

temas-chave, que são: Epistemologia do Meio Ambiente, Ciência Ambiental, 

Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade, Racionalidade Ambiental e Complexidade. 

Temas esses que não são estanques, pois se atravessam e se fecundam constantemente 

produzindo novos olhares sobre a realidade, abrindo a percepção dos pesquisadores a 

novas formas de entender o mundo que não a fragmentada imposta pela moderna. 

Destes temas que são completamente transversais à Ciência Ambiental, talvez o 

da interdisciplinaridade seja o mais difundido e debatido, pois ela emerge da questão do 

método, que promoveria a cooperação entre duas ou mais disciplinas ou mesmo áreas do 

conhecimento para dar conta dos problemas que a especialização trouxe, como a 

fragmentação do conhecimento e o aprofundamento teórico limitante. Mas além disso, a 

interdisciplinaridade, como o próprio prefixo aponta, encontra-se justamente no espaço 

de interseção dos saberes quando se voltam para a realidade complexa de questões como 

a da crise ambiental, porém não estando limitado ao escopo somente científico, mas de 

construção de uma percepção mais ampla como afirma Henrique LEFF:  

A interdisciplinaridade não é só uma prática teórico-metodológica, 

senão um conjunto de práticas sociais que intervêm na construção do 

ambiente como um real complexo. A interdisciplinaridade ambiental 

tem sido definida como o campo de relações entre natureza e sociedade, 

entre ciências naturais e ciências sociais. No entanto, o campo da 

complexidade ambiental não pode circunscrever-se ao das relações 

entre ciências. (LEFF in PHILIPE, 2000 pg.36)  

 A crise global do desenvolvimento claramente exemplificada por Altvater em “O 

Preço da Riqueza” pode ser considerada, em resumo, como  um fenômeno causado pelas 

interações sociedade x indívíduo x natureza x sociedade que se dá de forma extremamente 

desigual. Essa crise traz à tona uma outra, a da racionalidade, do saber e do pensar o 

mundo sob a ótica da dimensão ambiental inserido nos processos econômicos como 

afirma LEFF (2001) não se trata apenas de ecologizar a economia e tampouco economizar 

o ambiente. Trata-se de pensar uma nova racionalidade que reoriente as práticas 

socioculturais de modo a internalizar o que a racionalidade capitalista marginalizou e 

excluiu. É pensar as possibilidades de reorganização do mundo a partir de uma 

racionalidade ambiental. Entretanto, “a construção de uma racionalidade ambiental 
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depende da constituição de novos atores sociais que objetivem através de sua mobilização 

e concretizem em suas práticas os princípios e potenciais do ambientalismo.”(LEFF,2001 

p.135). 

 A sociedade, dividida em classes, desde as escalas transnacionais onde países do 

norte exploram e saqueiam os recursos naturais do sul, geram externalidades 

socioambientais nos territórios dominados ideológica e politicamente pelas elites locais a 

serviço dos interesses do capital. Essa desigualdade sistêmica e sabida dentro do jogo do 

capitalismo ao causar a constante depredação ambiental, seja pela exploração ou pela 

contaminação do ambiente, denotam apenas uma dimensão dessas externalidades, que 

talvez pareça ser a mais tangível do ponto de vista prático, pois dada a natureza, no 

entendimento ocidental eurocêntrico, como um objeto e não um ente, pode ser mensurada 

pelas ferramentas de que o capital dispõe e até certo ponto precificada segundo essa 

lógica. O que permite por sua vez validar e tornar aceitáveis socialmente os danos 

ambientais dentro da lógica reducionista e compartimentada, que em muito desloca o 

problema ambiental para o campo ecológico e desconsidera os processos de entropia 

social, homogeneização das culturas e a perda dessas formas de saberes imensuráveis e 

que se relacionam diretamente com o ambiente em todos os seus níveis.  

 Para Altvater (1995), “Sistemas industriais são complexos modos técnicos, 

sociais, econômicos, culturais, políticos e ecológicos de regulação e produção, em cada 

região, no espaço nacional e no sistema global em conjunto.” O sistema capitalista e a 

atual sociedade de consumo (ou melhor, do desejo) trazem consigo as marcas da 

desigualdade expressas localmente, em territórios periféricos das grandes metrópoles, que 

são ao mesmo tempo, centros de acumulação do poder nas mãos de poucos afortunados 

saqueadores de nações e expropriadores de bens naturais e sociais. Altvater cita o caso do 

Bronx, que fica às margens do centro financeiro do mundo Walstreet e antagonismos 

expressos no cenário onde ocorreu a Conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável em 1992, que na época hospeda em hotéis de luxo seus 

participantes nos bairros de Copacabana, Leblon e Ipanema enquanto a poucos 

quilômetros dali, na Zona Norte, meninos em situação de rua são assassinados a mando 

de pequenos capitalistas e comerciantes defensores da ordem que se sentem ameaçados. 

Nada de novo no fronte, a situação descrita por Altvater para ilustrar as 

desigualdades na década de 1990 permaneceram e ainda se agravaram para um estado de 
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caos social que este já havia previsto. Apesar de o Brasil ter aumentado seus processos 

industriais e passado por governos que trouxeram relativa estabilidade econômica e social 

desde então, as falhas estruturais nos avanços necessários a promoção da equidade em 

todas as suas formas e do “desenvolvimento sustentável” pouco ou nada avançaram diante 

das pressões exercidas pelo capital em suas múltiplas escalas. 

As pessoas continuam sem ter acesso aos bens materiais prometidos pelo 

desenvolvimento capitalista. Mesmo que consigam de algum modo satisfazer seus 

desejos de consumo com maior facilidade atualmente e ter acesso a,  por exemplo, um 

celular IPHONE 6, as pessoas continuam endividadas e sem poder suprir suas reais 

necessidades básicas ( a saber: saúde, educação, segurança, transporte, e moradia). As 

periferias estão cada vez mais populosas e violentas, os muros cada vez mais altos, as 

pessoas cada vez mais isoladas da realidade e imersas no mundo digital, tendo seus 

sentidos entorpecidos e se tornando cada vez mais incapazes de reagir ao caos que se 

instala pouco a pouco, resultante da entropia social aumentada. As aglomerações 

humanas em grandes cidades não só geram esse caos social nas periferias do seu território, 

como suscita a geração dessas mesmas externalidades até mais agravadas (ex.: exploração 

de mão de obra barata, extração de recursos minerais e madeireiros, contaminação de 

solos, e recursos hídricos, etc ) de  em outros territórios e em diferentes escalas ( países, 

estados , municípios, e/ou bairros). 

A sociedade se tornou pouco sensível às formas muitas vezes sutis de violência 

do modelo capitalista que se sustenta hoje pela pose, ou popularmente como se diz nas 

periferias, pelo “close certo” (status quo), pois há muito o sistema vigente vem sendo 

questionado em suas incoerências, conflitos socioambientais e de ordem ideológica, que 

se espalham pelo mundo todo, mas de forma desordenada.Ameaças de guerra nuclear 

entre EUA e Coreia do Norte e derivadas disso um possível conflito em escala mundial 

mostram o quão frágil estão se tornando as relações no mundo globalizado, capitalista e 

industrializado. 

Há falhas estruturais do sistema capitalista industrial que vão sendo remendadas 

e adaptadas, mas que a grosso modo permanecem expostas, como uma pintura nova num 

prédio velho. As fissuras e desgastes se expressam nas bases da industrialização atual que 

não se dá mais nos países do norte, que por sua vez exporta seus impactos para os países 
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periféricos desconsiderando os efeitos sistêmicos sobre o ambiente global. O capital não 

pode regular a entropia social por ele gerada e segundo ALTVATER: 

Em escala Mundial, o desenvolvimento industrial, ao que tudo indica, 

não ocorre conforme o princípio das reações negativas, que cuidariam 

para que com o tempo se estabelecesse o equilíbrio. Ao contrário: 

dominam reações positivas em cujo curso se amplia a desigualdade do 

desenvolvimento em escala mundial. (ALTVATER,1995) 

Numa escala local os conflitos internos do Brasil, a crise econômica, o 

desemprego crescente, a corrupção cada vez mais exposta e o empobrecimento do Estado 

refletem diretamente nas condições de vida da população, que sofre com a violência, falta 

de atendimento básico de saúde, transporte caótico, perda de qualidade ambiental. Ao se 

referir a degradação ecossociocultural da Amazônia para a exploração dos seus recursos 

minerais e vegetais pelos países do norte e reconhecendo-a como sistema um sistema 

complexo ALTVATER (1995, pg .37) afirma:“A destruição de estruturas de organização 

complexas deixa atrás de si o caos, e não uma maior diferenciação dos sistemas.” 

Os sistemas naturais por sua vez se encontram cada vez mais esgotados e com 

acelerada entropia, derivada da homogeneização das culturas a partir do pensamento 

dominante e da desconsideração das dinâmicas locais de produção no espaço construídas 

social e culturalmente ao longo de séculos. Segundo ALTVATER (1995):  

“A sociedade capitalista afluente possui um lado ordeiro ao Norte, e um 

lado desordeiro ou caótico ao Sul. Não parece ser possível espalhar pelo 

mundo inteiro um modo de vida e de trabalho, que, em primeiro lugar, 

se baseia em um elevado consumo energético e material; que em 

segundo, precisa dispor de sistemas energéticos e de transformação 

material eficientes e inteligentes; e que, em terceiro, precisa realizar e 

organizar nesta base uma prática de vida europeia-ocidental, com os 

correspondentes artefatos técnicos que podem ser levados de um local 

a outro pela transferência de tecnologia, ou então seriam o resultado 

claro dos modos de procedimento da mão invisível do mercado, 

consequência do comércio internacional desenvolvido conforme o 

teorema das vantagens comparativas dos custos.” 

Essas crises demonstram a falência do modelo capitalista neoliberal para a 

sociedade, mas além disso expressa o fosso existente nas relações de poder que tendem a 

aumentar as desigualdades e as pressões sobre os “recursos” naturais, e assim a entropia 

dos sistemas socioambientais. O capital apenas se constitui numa ferramenta de 
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acumulação de poder nas mãos de poucos, fazendo com que a maior parte da população 

sofra com as externalidades produzidas pelo sistema capitalista. 

“As contradições entre a racionalidade ecológica e a racionalidade 

capitalista se dão através de um confronto de diferentes valores e 

potenciais, arraigados em esferas institucionais e em paradigmas de 

conhecimento, através de processos de legitimação com que defrontam 

diferentes classes, grupos e atores sociais”. (LEFF,2001 p. 134).  

O poder não é apenas aquele expresso pelo poder de compra, mas também aquele 

conferido pelo status social atingido por alguém ou uma parcela da sociedade que 

atualmente é cada vez menor e mais rica, concentrando a maior parte do PIB em suas 

mãos. Governos são abatidos pelos interesses dos oligopólios transnacionais que 

comandam o mercado, a imprensa e as opiniões populares. A comunicação em massa, 

hoje possível através dos aparelhos celulares Android e IOS, também se constitui em 

ferramenta de controle e de acompanhamento das suas tendências e desejos capturados e 

comercializados a grandes corporações, tais como Google e Facebook, fazendo das 

mídias sociais a nova armadilha do sistema para manter o equilíbrio das balanças 

comerciais, as suas relativas estabilidades e a questão ambiental o mais secundária 

possível. 

“O saber Ambiental ultrapassa o campo do conhecimento científico 

para se inserir na ordem da racionalidade dos imaginários coletivos, das 

regras de pensamento, das formações discursivas- que permitem 

vincular valores e o saber com o pensamento e a razão na constituição 

de atores sociais.” (LEFF, 2010. Pg.:17) 

O que é Ciência Ambiental? Histórico de surgimento frente ao desafio da 

construção de uma Racionalidade Ambiental 

A Ciência Ambiental se funda na necessidade de ultrapassarmos a racionalidade 

capitalista e avançarmos seriamente para um novo modo de construção do saber, pautado 

inicialmente na discussão levantada por Enrique Leff com a racionalidade ambiental, que 

se circunscreve no impensado pelas ciências, nas externalidades da construção do 

conhecimento acadêmico.“A ‘dimensão ambiental’ foi-se desvelando, portanto, como um 

saber que se percebe a partir das externalidades … se insere ao campo de seus paradigmas 

de conhecimento.”(LEFF, 2001. pg.:14) 

Segundo Morin, ‘’complexo é tudo aquilo que é tecido em conjunto’’, como a 
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trama de um tecido, o ciclo dos elementos químicos na natureza, o fluxo de energia que 

vai desde o ‘’átomo’’( e além dele)  até as estruturas complexas dos ecossistemas, dos 

biomas, da biosfera. Na escala humana há as nossas estruturas que estão intrinsecamente 

ligadas aos ciclos naturais, desde a pré-história, e que podemos resumir como sendo a 

cultura humana. Os ciclos naturais influenciam a cultura e nos impulsionam ao infinito 

ciclo de adaptações que moldaram o que muitos acreditam ser o sucesso da raça humana 

em sobreviver e ‘’dominar’’ a natureza para tanto.   

De modo generalizado, esse pensamento dominante advém das formas de 

apropriação da natureza promovidas pela sociedade capitalista, imbuído de uma 

racionalidade dos povos do norte e da economia de mercado globalizada, que tem como 

objetivo o lucro. Em diversas partes do mundo essa visão de dominação da natureza não 

é compartilhada pelas culturas tradicionais como as dos indígenas ou dos camponeses, 

que tem uma relação baseada em valores, práticas e crenças que privilegiam o equilíbrio 

das relações da comunidade com o seu ambiente.  

Deste modo podemos ter uma real noção da dimensão do que é um estudo 

complexo que visa intervir nesses processos em prol da construção de uma nova 

racionalidade, estimulando a formulação de novos conceitos, valores e práticas que sejam 

ecologicamente sustentáveis, respeitando a diversidade cultural e étnica e respeitando 

principalmente o direito à vida. Para tanto é preciso reorientar as práticas do sistema 

econômico e cultural globalizado baseado no lucro e na acumulação de bens e resinificar 

o modo como a sociedade capitalista lida com a natureza e seus bens. O desafio do 

Cientista Ambiental não é somente descrever a natureza ou o espaço geográfico e os 

impactos ambientais, isso o geógrafo faz e muito bem. Nem mesmo só o de gerir o 

ambiente e gerar tecnologias mais ‘’limpas’’ para ampliar a capacidade produtiva e 

minimizar impactos de meios de produção, o que o engenheiro ambiental e o gestor 

ambiental podem fazer tão bem quanto.  

 

A natureza complexa de tais problemas requer diálogos não só entre 

disciplinas próximas, dentro da mesma área do conhecimento, mas 

entre disciplinas de áreas de conhecimento diferentes, bem como entre 

saberes disciplinar e não disciplinar. Daí a relevância de novas formas 

de produção de conhecimento e formação de recursos humanos, que 

assumam como objeto de investigação fenômenos que se colocam em 

fronteiras disciplinares. Diante disso, desafios teóricos e metodológicos 

se apresentam para diferentes campos de saber. (CAPES,2017.p:8) 
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Essa crise perpassa as “estruturas de poder no saber” (FOUCAULT apud 

LEFF,2010), pela falta de efetividade de políticas públicas para o desenvolvimento 

ecologicamente sustentável, e principalmente pela investigação e valorização das formas 

de culturas tradicionais, indígenas, quilombolas, caiçaras e camponesas que se opõem e 

resistem aos instrumentos do mercado. O desenvolvimento da Ciência no século passado 

teve sua evolução pautada num processo de transformações políticas, sociais, culturais e 

econômicas, que promoveram o surgimento de diversas áreas de conhecimento para o 

desenvolvimento da sociedade e que dessem conta dos desafios impostos ao homem, 

numa visão de aperfeiçoamento tecnológico e crescimento econômico, pautados na 

exploração dos recursos naturais numa falsa ideia de que estes eram infinitos e de servidão 

da natureza objetivando o domínio dos bens e processos naturais.   

A crise ambiental e a crise do saber surgem como a acumulação de 

“externalidades” do desenvolvimento do conhecimento e do 

crescimento econômico. Surgem como todo um campo do real negado 

e do saber desconhecido pela modernidade, reclamando a 

“internalização” de uma “dimensão ambiental” através de um “método 

interdisciplinar”, capaz de reintegrar o conhecimento para apreender a 

realidade complexa. (LEFF in PHILIPE, 2000.) 

A partir desse pensamento pautado no paradigma positivista e cartesiano da 

ciência, emergem as novas descobertas do século passado e a grande revolução e que, no 

entanto, aceleram também a degradação ambiental e aprofundam cada vez mais a crise 

do conhecimento. Esta agora exposta por LEFF (2000) “como problemáticas 

contemporâneas, compartilhando o sintoma de uma crise de civilização, de uma crise que 

se manifesta pelo fracionamento do conhecimento e pela degradação do ambiente,” 

marcas do que ele donomina como sendo o efeito gerado “pelo logocentrismo da ciência 

moderna e pelo transbordamento da economização do mundo guiado pela racionalidade 

tecnológica e pelo livre mercado.” (LEFF in PHILIPE, 2000.) 

O desafio da ciência hoje se prende principalmente em dar conta dos fenômenos 

oriundos das dicotomias geradas pelo aprofundamento especializante e limitante, gerado 

em diversas áreas de conhecimento, partindo de uma estratégia que se baseie em uma 

prática de pesquisa, ensino e extensão que sejam em essência interdisciplinares, ou seja, 

que criem espaços, campos e condições para privilegiar o encontro entre o sabido pelas 

ciências atualmente num esforço dialético, e para além dele, com a inclusão dos saberes 

negados dos mestres da vida e da excluída cultura popular, profundos conhecedores das 
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dinâmicas da natureza e da simplicidade da essência humana. Portanto há que se 

considerar a grande  relevância em aumentar a interlocução entre os diferentes métodos 

de pesquisa (quantitativo, qualitativo, qualiquantitativo) e fazê-los estabelecer conexões 

e linguagens comuns a eles como ocorre por exemplo com o método etnográfico: 

O método etnográfico de pesquisa constitui ferramenta importante para 

a ciência moderna, dada a complexidade dos temas ligados a questões 

sociais, políticas, econômicas, e ambientais. Durante o século 20  a 

etnografia surge da antropologia e se desenvolveu no seu decurso. Esse 

avanço se deu sobretudo, nas ciências sociais aplicadas, que tem na 

etnografia seu método preferencial de pesquisa como afirma (TADDEI, 

2011). 

Esses modelos de desenvolvimento científico, ideológico e social, pautados na  

produção em massa (haja vista a grande influência social dos modelos fordistas e 

tayloristas de produção), trouxeram inúmeros avanços para a humanidade, mas que no 

entanto modificaram drasticamente o modo como o homem interage com seu ambiente e 

a proporção de impactos que somos capazes de gerar, culminando no que hoje 

reconhecemos como uma crise ambiental, que extrapola o limite de entendimento e 

soluções das ciências convencionais e segundo LEFF( 2000): 

 “A interdisciplinaridade surge como uma necessidade de prática de 

articulação dos conhecimentos, mas constitui um dos efeitos 

ideológicos mais importantes sobre o atual desenvolvimento das 

ciências, justamente por apresentar-se como o fundamento de uma 

articulação teórica. Fundada num princípio positivista do conhecimento 

as práticas interdisciplinares desconhecem a existência dos objetos 

teóricos das ciências; a produção dissolve-se na formalização das 

interações e relações entre objetos empíricos. Desta forma, os 

fenômenos não são captados a partir do objeto teórico de uma disciplina 

científica, mas surgem da integração das partes constitutivas de um todo 

visível.” 

Entretanto, apoiar-se no fato de a formação do profissional ser interdisciplinar 

não garante que em seu exercício profissional também o seja, já que é nas externalidades 

do saber ambiental, daquilo que excede ao escopo científico, que residem as lacunas de 

articulação e integração de saberes para solucionar os problemas ambientais do nosso 

tempo, que são alimentados pelo modelo político/econômico vigente. É nessas 

externalidades que atualmente a Agroecologia e as Ciências Ambientais tem se debruçado 

para buscar criar espaços de diálogos de saberes que busquem valorizar e compreender 
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os saberes não-científicos, para a construção de uma nova forma de saber fundado na 

racionalidade ambiental e na percepção transdisciplinar. Tal desafio requer assim, um 

olhar mais amplo sobre as questões socioambientais do nosso século, que serão de fato o 

maior fator limitante para o desenvolvimento da humanidade. A partir dessa concepção, 

tem-se então que, a realidade em que surgem as ciências interdisciplinares e o seu 

contexto epistemológico são complexos. O surgimento desse novo modo de entender a 

realidade numa proposta interdisciplinar, dialoga com o que afirma Morin em sua obra 

Ciência com Consciência: 

“Ora, o problema da complexidade não é o de estar completo, mas sim 

do incompleto do conhecimento. Num sentido, o pensamento complexo 

tenta ter em linha de conta aquilo de que se desembaraçam, excluindo-

o, os tipos mutiladores de pensamento a que chamo simplificadores e, 

portanto, ela luta não contra o incompleto mas sim contra a mutilação... 

(MORIN, 2005: 138). 

 Nessa luta contra a mutilação é que se funda a necessidade  de um novo olhar 

sobre a realidade, que seja capaz de interpretá-la criticamente numa postura de respeito 

as diferentes verdades e anseios dos atores sociais e seus interesses conflitantes. É com 

essa percepção que o cientista ambiental pode avançar na construção de uma nova 

racionalidade (ambiental)  que consiga mediar, através da ética e da justiça ambiental a 

dicotomia gerada entre a economia e a ecologia. Estas áreas, como campos de poder no 

saber, englobam a sociologia, as histórias e verdades multidimensionais dos povos até 

então excluídos dos processos de acumulação do capital, portanto excluídos da 

possibilidade de existir com igualdade de direitos, para os quais restam as externalidades 

geradas no processo de acumulação e expropriação da Natureza. Por este motivo cabe 

evidenciar: 

“Além da possível ecologização da ordem social, a resolução da 

problemática ambiental, e a construção de uma racionalidade ambiental 

que oriente a transição para o desenvolvimento sustentável requer a 

mobilização de um conjunto de processos sociais: o planejamento 

transetorial da administração da sociedade na gestão dos recursos 

ambientais; a reorganização interdisciplinar do saber, tanto na produção 

como na aplicação de conhecimentos.”(LEFF,2001 p. 134-135).  

Deste modo, vale ressaltar que, pela diversidade de temas inerentes à profissão de 

cientista ambiental as quais a sociedade demanda de respostas e que não tiveram franco 
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enfrentamento até a atualidade, precisam ser expostas e confrontadas, tiradas das zonas 

de conforto para serem de fato tratadas. Muito dessa crise(apesar de não ser novidade) se 

deu pela incapacidade dos sistemas políticos de se integrarem para uma real gestão 

participativa do território e do ambiente, devido às relações de poder impostas, pelas 

relações de poder sustentadas no capital e na crença do mesmo, do crescimento a qualquer 

custo.  

Problema esse que no Brasil se expressa em todos os setores da sociedade, mas 

de forma mais grave no setor político/administrativo dos municípios, estados e do próprio 

Governo Federal. A ineficiência da gestão territorial do ambiente, não causada somente 

pela falta de leis que punam, mas pela falta de programas de governo que estejam 

orientados para colaboração regional entre estados e municípios para uma gestão 

integrada do território e que parta de um planejamento integrado entre órgãos 

participativos de fato; outro ponto é o que se refere a deficiência técnica dos órgãos de 

controle e licenciamento não só ambiental, mas ligados a questões ambientais, como 

secretarias de obras, que ignoram os efeitos que os processos liberados por eles venham 

a ter no setor de licenciamento seguinte, como o de licenciamento ambiental. 

 

 Isso em causa primeira levado pelo despreparo do profissional que atua com as 

questões inerentes a complexidade, e que tem o seu cerne na sua formação altamente 

especializada e fragmentada, fazendo com que normalmente tal profissional não veja 

além do escopo da sua atuação, o que não isenta a responsabilidade da alta administração 

dos governos de não estimular esse modo de trabalho mais crítico, eficiente.  

 

 O problema da redução da Biodiversidade Mundial a níveis alarmantes, causada 

pela super-exploração dos recursos naturais; as mudanças climáticas (que têm se 

asseverado nos últimos tempos) e a fragilidade dos ambientes urbanos e rurais; desastres 

naturais  (que vem ocorrendo com maior frequência) trazem à tona e expõem as vísceras  

da questão socioambiental, mas não dão conta de explicar esses processos que de fato têm 

origem numa crise muito mais profunda, que é a do conhecimento e do saber. 
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Etnografia, meio ambiente e comunicação ambiental, suas representações e 

desafios  

Para o contexto de uma ciência relativamente nova como a ciência ambiental, que 

tem como enfoque as interrelações da vida no espaço considerando os fatores bióticos, 

físicos, econômicos, culturais, políticos, territoriais e sociais, que reconhece no homem o 

centro dos problemas ambientais, é necessário que se internalizem os problemas 

ambientais nos processos sociopolíticos, culturais e econômicos. Nesse ponto, a 

etnografia se configura como uma das ferramentas capaz de trazer o toque de 

transdisciplinaridade necessária a pesquisa no campo ambiental, pois valoriza o tempo de 

pesquisa e na relação com o grupo estudado e auxilia na evidenciação das suas formas 

mais subjetivas de organização, que escapam ao olhar quantitativo grandemente utilizado 

em pesquisas ambientais.  

Há coisas em nossa existência social sobre a qual não falamos, e isso se 

dá por várias razões. Uma delas é o fato de que internalizamos algumas 

formas de comportamento na infância e seguimos repetindo-as no 

convívio social, de forma habitual, sem colocar atenção em tais 

comportamentos. (TADDEI, 2011.) 

Esse enfoque das ciências ambientais a coloca frente ao desafio enquanto ciência 

para o estudo do ambiente e suas interrelações, justamente pelo fato de o seu método de 

ensino que busca a interdisciplinaridade, encontra-se ainda engessado a modelos 

disciplinares e a posturas descomprometidas com a necessidade de se mudar práticas 

didáticas para abordagens que de fato dialoguem com os saberes não acadêmicos. Mesmo 

a ciência ambiental tendo o potencial de se reinventar nas suas práticas propondo 

trabalhos que aproveitem conceitos de outras disciplinas,  é importante dar maior enfoque 

no esforço de comunicação para o desenvolvimento de um método didático, como o de 

ensino baseado em problemas ou projetos, permitindo aos estudantes formas 

transdisciplinares de aprendizado e ampliação de suas percepções sobre a realidade e que 

esses projetos sejam feitos coletivamente, entre docentes do curso e com estudantes. 

Assim poderia haver uma redução da quantidade de trabalhos feitos pelos estudantes por 

semestre mas com grande incremento em qualidade da interdisciplinaridade destes 

trabalhos.  Sobre esse quesito o Professor Arlindo Philipe Junior propõe que: 
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“A necessidade de se estabelecer novos métodos para o conhecimento 

das questões ambientais faz com que sejam fixadas as bases que 

deverão provocar mudanças e transformações nas pesquisas científicas 

e tecnológicas. Na verdade, estando a natureza profundamente marcada 

por ações humanas, muitas delas de caráter predatório, é imperioso 

encontrar meios de diminuir ou minimizar os impactos negativos 

interferindo especialmente em muitos processos industriais que ainda 

desprezam as conseqüências nefastas de suas linhas de produção para o 

meio ambiente.” (PHILIPE,2000 pg.4) 

Para TADDEI (2011) o entendimento de questões socioculturais passa pela 

necessidade de “coletar e interpretar dados sobre os mais variados aspectos da vida do 

grupo, inclusive sobre temas que, numa primeira análise, parecem não ter relação direta 

com os objetivos centrais da pesquisa.” O que para um cientista ambiental pode vir a ser 

uma importante competência de análise, dadas as multiplas interações a que estará 

exposto no seu exercício profissional. TADDEI (2011) cita como exemplo uma pesquisa 

focada em aspectos religiosos de um grupo social, e afirma que em princípio,  esta “deve 

gerar dados também sobre sua existência econômica e produtiva, porque não raro há 

relações importantes, mesmo que muitas vezes não explicitamente perceptíveis, entre 

religião e economia.’’  

Ao refletirmos com mais profundidade e pensarmos no tema usado como exemplo 

pelo autor veremos que as religiões em todo o mundo movimentam mercados de compra 

e venda de produtos e artigos religiosos. Os rituais e crenças locais, que em casos como 

o de entidades populares como Iemanjá no Brasil, giram uma rede de negócios que 

produzem e vendem os famosos barquinhos e presentes para a entidade (perfumes, 

espelhos, palmas brancas, champangne).É sabido que Iemanjá é uma entidade feminina 

cultuada principalmente em cultos afro-brasileiros como a umbanda e o candomblé, mas 

encontra seguidores que lhe fazem culto no dia de ano novo e que não necessariamente 

são de religiões de matriz africana.  

O problema é que na prática religiosa, assim como em outras manifestações 

culturais no Brasil, geram-se danos  ambientais como o do despejo de toneladas de 

materiais que não são biodegradáveis nas praias, e que afetam a vida marinha durante e 

após esses eventos culturais. Além disso, há o impacto visual e os riscos a saúde aos 

usuários das praias, pois nas areias que ficam com garrafas e as vezes cacos de vidro 

provenientes dessa época do ano, além de matéria orgânica e compostos químicos que se 
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podem ser encontrados em perfumes, fogos de artifício, e em uma infinidade de materiais 

encontrados nas praias. 

 Não se pode julgar como errada a prática do culto, mas a conscientização dos 

adeptos a partir de uma pesquisa mais aprofundada, com dirigentes e adeptos dos cultos 

afro-brasileiros, poderiam apontar caminhos ou até soluções viáveis para esse problema. 

O que não pode haver é a simples criação de normas e leis ambientais que  punam os 

praticantes de qualquer forma de culto ou tradição sob a pena de extinguir formas de 

manifestações culturais seculares ou de torná-las mais marginalizadas e clandestinas.  

‘’Obviamente a maioria dos antropólogos defende a preservação do 

meio ambiente, defendendo, portanto, mudanças culturais e 

comportamentais que contribuam para tanto. Os que não defendem é a 

adoção de mecanismos indutivos unilaterais que, em razão de estarem 

fundamentados em uma compreensão superficial dos fenômenos 

estudados, acabam por trazer efeitos colaterais desastrosos para as 

comunidades envolvidas.’’ (TADDEI 2011) 

Há que se considerar nesse caso que, o olhar eurocentrado da política e da ciência 

moderna afasta a possibilidade de entendimento desses processos para que seja possível 

chegar numa solução viável a médio prazo. Infelizmente ainda vigora nesse olhar uma 

visão preconceituosa e racista, que deve ser desfeita antes mesmo de resolver o problema 

direto do lixo gerado em praias ou ruas pelos cultos afro-brasileiros que em sua maioria 

são de baixo impacto. É preciso considerar que não só estes cultos já marginalizados e 

feridos pelo racismo ideológico advindo de uma lógica cristã são responsáveis por esse 

impacto, como também cidadãos de outras denominações, muitas delas cristãs geram tal 

impacto e de modo não pontual.  

 ‘’A atitude de abertura que marca a abordagem etnografica obriga o 

pesquisador a considerar com seriedade não apenas as práticas 

observadas, mas também as formas por meio das quais os grupos 

estudados diagnosticam problemas e explicam suas ações. O uso da 

etnografia em processos de pesquisa que tem como objetivo a 

elaboração de políticas públicas, se tomado a risca, implica na adoção 

de uma abordagem participativa em todas as etapas do processo, desde 

(ou mesmo antes de) o diagnóstico das realidades ou práticas tidas 

como problemáticas.’’(TADDEI,2011) 
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Ao analisarmos superficialmente a construção histórica do sincretismo religioso 

no Brasil, podemos facilmente reconhecer a complexidade da dinâmica sociocultural e as 

estratégias adotadas pelas populações negras para manter viva a sua cultura, muitas vezes 

descaracterizando-as na forma de culto, mas mantendo a essência de sua crença. O 

resultado aparente disso é um grande dispersão desse conhecimento oral e o mal 

entendimento pelos próprios praticantes dos significados das práticas religiosas, 

reproduzindo até os dias de hoje, mesmo com a abolição da escravidão a 119 anos e mais 

recentemente as leis que punem a intolerância religiosa, modelos mais aceitos pela 

sociedade cristã, que tem sua visão predominantemente eurocentrada. 

‘’Hoje, cultos afro-brasileiros são praticados não só por negros, mas por 

brancos também. Eles começaram a freqüentar os terreiros quando 

essas manifestações chegaram aos grandes centros urbanos. O 

sincretismo permanece em nossa cultura: um exemplo é a dupla 

comemoração, pela Igreja Católica e pelos cultos afro-brasileiros, do 

dia de Nossa Senhora da Conceição ou Iemanjá, na Bahia. Além disso, 

no último dia ano, as pessoas – nem sempre praticantes dessas religiões 

– levam flores para Iemanjá, a Rainha do Mar, e fazem seus pedidos 

para o ano novo.” (SOUTO,2000). 

Nessa contradição histórica, que cria a resistência de culturas expropriadas de seus 

territórios como a dos africanos e nativos brasileiros escravizados é que reside talvez uma 

solução possível para muitos conflitos que hoje se estabelecem nas ciências. Essa 

resistência surgiu principalmente da essência e do propósito que os movia. Da crença, da 

cultura, das práticas e ritos, que prescindem de uma grande ética com o proximo e com o 

mundo natural. Este nem assim era classificado, era apenas continuação, ou melhor, 

extensão das suas próprias vidas.  

“A contribuição dos negros na nossa cultura não foi apenas na religião. 

A quituteira bahiana que vende acarajés nas ruas de Salvador mostra 

como a culinária do Nordeste (principalmente na Bahia) sofreu forte 

influência africana. O carnaval, festa popular que apresenta expressões 

corporais e batucadas dos negros, é um dos fenômenos mais ricos de 

africanização da nossa cultura. Como a capoeira: intensamente 

perseguido no período da escravidão, esse jogo é hoje bastante 

praticado pelo povo brasileiro.’’ (SOUTO,2000.) 

O fato de as culturas afro-brasileiras terem se misturado a dos brancos europeus 

não remedia o fato de que elas foram suprimidas em sua ideologia original nesse longo 

processo de aculturação perpetrado no território brasileiro, que assume além da 
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intolerância o viés racista desse processo. Mesmo tendo atualmente, o discurso de 

democracia racial, nega em essência as práticas e culturas originais taxando-as de 

atrasadas ou “ primitivas”, como também denuncia LEFF (2001) ao falar necessidade do 

estabelecimento do diálogo com as populações tradicionais e suas culturas.  

Caberia aos pesquisadores realizar essa abertura epistemológica e portanto uma 

revisão nas suas formas de pensar, e dialogar por um longo período em comunidades 

quilombolas para buscar entender a raiz do culto afro-brasileiro para então tentar construir 

soluções ambientalmente mais viáveis para a continuidade e preservação de suas práticas, 

de modo ambientalmente saudável e que garanta os direitos básicos a que todos os 

cidadãos deveriam ter acesso. 

Talvez nesse processo possa haver uma ressignificação do entendimento de 

ambiente e das representações do sagrado nele, impulsionando novas formas de ver o 

mundo, hoje com desigualdades aprofundadas pelo modelo capitalista, ‘’pragmático’’ e 

segregador, que tem na sua potência de criar rápido a sua limitação factual, pois se 

consome sem controle, gerando uma máxima entropia em vários sistemas de vida. 

Daí advém o desafio da ciência moderna e da ciência ambiental, pois cabe 

entender as complexidades circunscritas nas relações humanas para desconstruir as 

formas nocivas  a vida e construir novas formas de coexistência, que respeite e promova 

a diferença como diversidade e não como algo exótico, fetichizado ou que deva ser 

rechaçado em favor uma ou outra visão de mundo, seja religiosa, científica ou literária. 

 Somente quando deixarmos de nos tratar como coisas e nos preocuparmos de fato 

com a vida do outro é que poderemos realmente nos nos ocupar do ambiente, pois este 

nada mais é do que o outro que não reconhecemos, seja humano ou não. Esse outro, 

transformamos em objeto ( como denominam os acadêmicos para falar de seus trabalhos 

em qualquer área, chamando o tema de seus estudos de objeto de estudo) e a partir dele 

manipulamos a nossa realidade criando ‘’verdades’’ que nos cerceiam os sentidos e 

formas essenciais de ver a  vida. 

A comunicação ambiental se dá principalmente pelos processos vividos e sentidos 

nas diversas culturas e comunidades. A comunicação ambiental não pode se limitar a ser 

apenas algo que falamos sobre o ambiente, mas que sentimos no ambiente e portanto 

devemos valorizar formas de expandir nossa percepção sobre o ambiente mais do que 

caracterizá-lo, mensurá-lo e atribuir-lhe valores.“A racionalidade ambiental se constrói e 

concretiza numa inter-relação de teoria  e práxis.”  (LEFF,2001 p.135). “Assim a prática 
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é considerada tanto uma condição quanto um critério de verdade do conhecimento”. 

(Velho,1982. P. 253) 

Diferença entre multi, inter e transdisciplinaridade: do Conceito a Práxis na 

Ciência Ambiental  

O entendimento do que representam os termos Multi ou Pluri, Inter e 

Transdisciplinaridade é ponto essencial para o entendimento de como podemos fazer 

análises de objetos complexos como o ambiente e as interações do homem. Mas esses 

termos não representam apenas categorias pedagógicas, mas orientam processos e 

práticas científicas no mundo todo. Essa discussão segundo  PEREIRA E DO 

NASCIMENTO (2016), iniciou-se na década de 1960 “as primeiras reflexões sobre 

interdisciplinaridade empreendidas por Georges Gusdorf ganharam expressão no 

mundo”, sendo ele também a principal referencia para o debate no Brasil nesse período. 

Deste modo, os suprecitados autores fazem uma breve revisão dos 4 principais momentos 

do desenvolvimento do conceito de interdisciplinaridade: 

A interdisciplinaridade está sendo implementada no Brasil ao longo dos 

últimos 40 anos. É possível registrar quatro períodos, de temporalidades 

distintas, que marcaram este processo. O primeiro (décadas de 1970 a 

1990), pode ser caracterizado como fase da implementação por meio de 

cursos isolados de pós-graduação em algumas universidades. O 

segundo período (1999 a 2007) foi de crescimento, reconhecimento e 

institucionalização das práticas e experiências interdisciplinares, já com 

o apoio do Comitê Multidisciplinar da CAPES, criada em 1999. O 

terceiro (2008 a 2011) pode ser caracterizado como a fase de 

consolidação de Programas de Pós-Graduação em diversas 

universidades, com forte patrocínio do Comitê Interdisciplinar e, mais 

recentemente, do de Ciências Ambientais da CAPES. E, o último 

período, ora em curso, em que interdisciplinaridade chega à graduação. 

(PEREIRA; DO NASCIMENTO, 2016) 

A construção epistemológica de um curso como o de Ciência Ambiental perpassa 

pelas estratégias pedagógicas da Multi, Inter e transdisciplinaridade. Estas, segundo 

POMBO (2006), passam pelo reconhecimento “que, por detrás destas quatro palavras, 

está uma mesma raiz – a palavra disciplina”,  que não pode ser negada, estando ela sempre 

presente em cada uma delas.  

Portanto, como afirma POMBO(2006), “podemos concluir que de algum modo 

elas tratam de disciplina.” A disciplina nunca sai de cena, pois fundamenta os métodos 

que nos permitiram avançar com a Ciência até os dias atuais. Por isso, para se falar de 

multi, inter e transdisciplinaridade não se trata de negar a base disciplinar, mas de ir além 

dela, e do comodismo institucionalizado na palavra. 
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Na verdade, o problema que pela palavra interdisciplinaridade se dá a 

pensar tem a ver com um fenômeno característico da nossa ciência 

contemporânea. Uma clivagem, uma passagem, um deslocamento no 

modelo analítico de uma ciência que se construiu desde os seus 

começos como a procura de divisão de cada dificuldade no seu conjunto 

de elementos ínfimos, isto é, que partiu do princípio de que existe um 

conjunto finito de elementos constituintes e que só a análise de cada um 

desses elementos permite depois reconstituir o todo.3   

Para DOS SANTOS (2005) que aborda um caráter mais psico-pedagógico da 

discussão sobre a interdisciplinaridade, “a estrutura mental, delineada através das 

compartimentalização do conhecimento, torna-se hoje um obstáculo considerável para a 

passagem da disciplinaridade à transdisciplinaridade”. Assim a autora alude ao pré-

conceito como um obstáculo a ser vencido para “construir o que está ‘entre’ as disciplinas 

e ‘além’ das disciplinas, aceitando a ‘desordem’ e permitir a transgressão das fronteiras 

epistemológicas como consequência da Transdisciplinaridade” (DOS SANTOS,2005). 

Esta por sua vez se expande para o campo da incerteza, e das externalidades geradas na 

questão ambiental e na busca pela sustentabilidade. É portanto, mais um modo de 

perceber a realidade em sua complexidade, numa etapa superior à interdisciplinaridade 

(POMBO,2006). 

Também é importante diferenciar a multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade 

(ambas com o mesmo sentido), que trata de processos de coordenação entre áreas distintas 

para solucionar um problema em comum, mas sem se atravessar pelos processos, métodos 

e linguagens umas das outras. Segundo PEREIRA e DO NASCIMENTO (2016), diversos 

estudiosos da multidisciplinaridade afirmam que “Cada disciplina realiza sua leitura e 

passa a outra, sem que haja maior interlocução e apropriação de aspectos metodológicos 

que podem se tornar comuns”.   É portanto, um processo inicial de interações onde a 

complexidade não é tão grande e o saber se mantem circunscritos às suas áreas sem 

interagirem de forma dialética e sim complementar. O que falta a uma área a outra 

teoricamente resolveria. No entanto, isso gera uma confusão quando se trata do 

                                                           
3 Ora, é este modelo analítico, modelo que deu inegáveis frutos que não podem deixar de ser 

reconhecidos, que se estaria a revelar hoje insuficiente. E, se isto assim é, então, caber-nos-ia a 

nós, cidadãos do final do século XX começo do século XXI, dar conta de uma mudança muito 

profunda, de uma clivagem, de um deslocamento no modo de o homem fazer ciência. Mudança 

que viria ao de cima, que se daria a ver, em torno das questões da interdisciplinaridade para as 

quais não temos ainda estabilidade sequer de palavras, mas que já estão aí, em cima da mesa, 

como questões que importa pensar. (POMBO,2008.) 
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planejamento de um curso complexo e que lida com a complexidade como a Ciência 

Ambiental. Não há na multidisciplinaridade um processo de integração de objetos e 

métodos comuns ( um dos níveis da interdisciplinaridade), há o que chamamos de 

cooperação entre pares e coordenação de saberes. Ainda assim, o saber permaneceria 

separado  e restrito aos seus especialistas.   

Olga Pombo (2008) e Henrique Leff (2001) nos apresentam a  abordagem 

interdisciplinar como método de ensino nos parece promissora, pois a tratam no sentido 

de que ela pode alterar os jogos de poder no saber, pois precisar por muitas vezes visões 

antagônicas em choque, gerando um processo de abertura para o novo, num processo de 

qualidade superior e que leva ao desenvolvimento da percepção transdisciplinar. 

No contexto da CAPES, a Área de Ciências Ambientais (CACiAmb) 

foi criada em 2011 em decorrência da experiência de Programas da 

Área Interdisciplinar, sobretudo da Câmara de Meio Ambiente e 

Agrárias, a partir da necessidade de abordar os desafios ambientais, 

considerando a interação entre sistemas antrópicos e naturais que 

emergem no mundo contemporâneo. (CAPES,2017.) 

 A interdisciplinaridade é um processo e não um método fim, com objetivos e 

práticas pré-determinados, com “um diálogo metodológico em busca de uma síntese”( 

PEREIRA; DO NASCIMENTO, 2016). Portanto a dinâmica na sua elaboração, e 

posteriormente execução de suas pesquisas para um determinado fim,  é dotada de 

diversas metodologias, sendo assim flexível e mutável em seus processos. É no 

processo interdisciplinar que a elaboração de novos conceitos a partir de análises 

complexas da realidade ambiental, geram uma nova perspectiva que transcende não só os 

limites das disciplinas, mas parte para uma nova percepção, essa sim definida como 

transdisciplinar. 

Reflexões sobre a Pesquisa Qualitativa e a método interdisciplinar na Ciência 

Ambiental. 

A abordagem feita por Pedro Demo sobre a pesquisa qualitativa nos revela um 

cenário em que ela tenta se definir, para se assentar e ser aceita enquanto método, partindo 

da necessidade atual da ciência de entender a complexidade do real, da qual a metodologia 

quantitativa não pode dar conta, pois constitui apenas uma interpretação limitada do real 

carecendo além de análises complementares, dados e informações de cunho qualitativo. 
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Demo (1997), ao criticar o positivismo, a fragmentação do conhecimento e a 

especialização evidencia o panorama conflituoso em que se insere a metodologia 

qualitativa, mais utilizada pelas ciências humanas e sociais aplicadas como a história, a 

sociologia, a antropologia ou mesmo a filosofia e a psicologia (que ainda assim utiliza-se 

de conhecimentos e pressupostos das ciências positivistas no início da sua elaboração). 

Desvendar o sentido, variações e paradigmas atrelados ao método qualitativo é 

imprescindível para o seu real entendimento e sua possível aplicação de forma 

responsável e ética. Assim como na Matemática que se constitui, dentre outras coisas, 

como ferramenta de interpretação das formas existentes na natureza facilitando seu 

entendimento pelo humano de forma abstrata, esta limita-se ao escopo das quantidades e 

valores que se pode atribuir aos fenômenos (no caso dos físicos estudados pela Física que 

se vale da matemática para “provar” suas teorias e criar suas leis), sendo portanto uma 

ciência abstrata e subjetiva. 

Há no caso das ciências exatas como a física,  nesse caso,  uma tendência 

controversa, ligada por exemplo ao princípio do menor esforço pelo qual uma equação 

deva ser simplificada ao máximo, para se chegar as suas variáveis ( normalmente 

expressas em valores de x, ou seja, um elemento desconhecido do fenômeno e que se 

deseja inferir)  que pertencem a determinada equação, para que sua interpretação e 

solução seja encontrada mais rapidamente. Partindo assim para algo que podemos 

considerar como uma fuga das relações complexas e estreitando o caminho entre a entrada 

e a saída, em um sistema linear, que muitas vezes pode deixar de perceber o real e fixar-

se apenas no entendimento da parte. A previsibilidade, mensurabilidade de fenômenos 

reais desconsidera o que está entre a causa e o efeito, a entrada e a saída, ou seja, aquilo 

que é não linear e imprevisível.  

Um geógrafo, no entanto, ao produzir um estudo sobre o território se vale de 

ferramentas quantitativas e qualitativas para a aproximação mais apropriada do real. Num 

mapa, por exemplo, busca-se expressar da forma mais precisa possíveis unidades do real 

para que se possam planejar ações sobre o território sem necessariamente estar nele, 

através do uso de sistemas de informação geográfica. Da mesma forma, como em uma 

imagem de satélite com apuradas resolução espectral, espacial, radiométrica e temporal, 

a exemplo as imagens produzidas pelo Satélite GeoEye-1, como as que podemos ver no 

Google Maps. Nesse tipo de imagem é possível identificar elementos dispostos no 
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território com grande precisão, como carros, pessoas, animais em pastagens, corpos 

hídricos, casas, vielas estreitas em favelas ou ruas de um centro urbano. 

No entanto há uma grande limitação dessa ferramenta poderosa. Ela não sabe 

contar histórias. As histórias por trás das formas que podemos ver nos espaços mudam 

completamente o contexto do que poderíamos afirmar como verdade sobre a motivação 

de se construir casas de alvenaria em uma encosta íngreme e côncava, como é o caso de 

favelas no Rio de Janeiro como a Rocinha. “Que há de lógica nisso?” se perguntaria o 

engenheiro (civil, ambiental, elétrico), mesmo que de forma inconsciente, ou o cientista 

(físico, matemático, químico, biólogo,etc) ao ver um mapa temático de áreas de risco de 

deslizamento no Rio de Janeiro. Certamente a Favela da Rocinha é um exemplo numa 

dessas zonas de risco, pela concavidade da sua bacia hidrográfica, tipo de solo, estrutura 

geológica, declividade, dentre outros fatores, que a tornam como afirmam diversos 

geólogos, numa bomba relógio. A Profª Drª Geologia Elizabeth Pacheco (2009), em suas 

aulas de geomorfologia nas Faculdades Integradas Simonsen, no curso de Licenciatura 

em Geografia já me afirmava: “Só existem dois tipos de morro. Aquele que já deslizou e 

aquele que ainda vai deslizar. Só não podemos afirmar exatamente quando”. Entretanto a 

população que lá segue sobrevivendo sequer tem meios de evitar ou se preparar para o 

risco de ocorrer um evento geológico em qualquer nível. Vivem a mercê dos saberes e 

interesses do Estado, que nega muitas vezes o problema por não se achar capaz de 

solucioná-lo, e ao que parece, muito pouco faz para tanto. 

Portanto, avançar para o questionamento dos projetos políticos por trás das 

variáveis quantitativas que podemos observar num mapeamento de risco acaba fugindo 

ao escopo do profissional que extraiu tal informação. Esse profissional muitas vezes não 

suspeita do seu papel nessa política dos territórios e dos espaços, desvalorizando a lógica 

nascida da filosofia e desconhecendo muitas vezes a ética na sua essência. Tendo ele 

cumprido o seu trabalho de classificar e atribuir valores a unidades do território, todo o 

resto pode parecer-lhe supérfluo, ou problema de outro profissional a quem teoricamente 

cabe a função de interpretar os dados que ele gerou. Muitas vezes pode nem haver essa 

consciência, e informações estratégicas passam ao largo das populações vulneráveis que 

raramente encontram meios de se apropriar e utilizar esses conhecimentos para pleitear 

seus direitos fundamentais. 
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Sobre esse ponto vale lembrar o que diz a Constituição Federal Brasileira de 1988 

quando versa em seu Art. 225 sobre o direito ao meio ambiente: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. 

E ainda define em seu texto quais os instrumentos que o estado deve empregar 

para tanto já no § 1º, da qual destacamos apenas o inciso IV que afirma que ao Poder 

Público cabe “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente”. No entanto é o único 

item deste artigo que permanece sem regulamentação definida. Ou seja, os meios que 

garantiriam a população o acesso adequado a informações estratégicas sobre o meio 

ambiente e a sua preservação seguem indefinidos, deixando desestruturado um dos pilares 

da dita sustentabilidade ambiental que é a educação ambiental. 

O mapa produzido pelo geógrafo ou pelo engenheiro cartógrafo, não pode contar 

essas histórias por ser apenas uma representação do real, e não de toda a verdade. Esta, 

como vimos acima, envolve múltiplos aspectos que vão muito além dos ambientais, como 

os políticos, econômicos, culturais e educacionais. Muito menos pode o mapa feito por 

esses profissionais traduzir o que representa morar em tais territórios de risco, nem as 

histórias que os constituem, que dão a dinâmica biossociocultural que por eles perpassam. 

É apenas mais uma visão dentre as várias que constituem essa realidade complexa que se 

estende do macro ao micro, com escalas e níveis infindáveis de interações. 

Portanto, por mais válido que o método quantitativo seja, ele não pode prescindir 

do qualitativo, que buscará compreender a complexidade para que então se possa intervir 

na realidade de forma mais ética e comprometida. Podemos citar como um tipo de 

metodologia qualitativa e mais difundida a Etnografia. 

Para DEMO (1998) “O conhecimento inovador, de ponta, está fugindo da 

universidade, porque esta não sabe desconstruir-se, ou seja, inovar e educar a inovação.” 

No processo de disputa e apropriação do conhecimento, ainda segundo o autor, “o 

mercado fica apenas com a qualidade formal, enquanto a universidade deveria agregar a 

qualidade política, sobretudo porque esta é o fim e a ética do conhecimento.” 
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Pode-se dizer, por exemplo, que a simplificação matemática, que foge a 

complexidade do real carece de significados intrínsecos a existência no mundo, a essência 

das coisas e seres. Entretanto, aquilo que é dotado de essência e significado é mais difícil 

de ser pesado, medido, replicado, precificado e vendido. Daí o alto valor de obras 

artísticas que são únicas no mundo e que conseguem melhor que a matemática, 

representar a complexidade de uma visão do real, ou reunir várias visões do todo através 

de uma percepção que vai além da pura e simples visão, mas que vem dos sentidos e 

afetos que atravessam o artista e terminam por ser expressados numa poesia, filme, 

pintura, dança, música,  escultura, grafite, etc. 

Neste sentido, arte emerge do entendimento da complexidade do mundo e da vida 

em todas as suas formas e de diferenças. Tocando naquilo que é intangível pelas Ciências,  

a Arte se assenta sob o que está entre a técnica e o processo de criação e invade a 

subjetividade dos indivíduos, trazendo-lhes sentidos e afetos que não são mensuráveis e 

nem mesmo passíveis de explicação matemática, pois nada tem de linear e previsível. É 

pura manifestação da lógica, da mente e do espírito humano unidos em uma coisa só. 

Indivisível, por isso inexplicável. “Se dividir-lhes as partes e depois tentar reuni-las não 

terá mais a mesma coisa.” Fato que a segunda Lei da Termodinâmica chamaria de 

processo entrópico. Eis a limitação do conceito matemático de que o todo é igual a soma 

das partes, pois a vida não é constituída de fenômenos lineares muito menos de leis e 

teorias matemáticas. Não se pode negar sua contribuição para o desenvolvimento da 

Ciência e da Humanidade, porem também é impossível negar que as ideologias e 

pressupostos gerados por esse modelo geraram danos irreparáveis a ela, pois favoreceu 

apenas as elites que tinham e tem acesso a esse desenvolvimento. 

Na formação acadêmica, tais leis científicas advindas do positivismo limitam o 

modo como o conhecimento é construído e principalmente difundido.  Não é possível 

apenas treinar mentes a aprender determinado método sem lhes atribuir valor e sentido. 

Tampouco esperar que o pensamento e a formação ideológica destes profissionais, após 

4 anos de estudos maçantes, faça milagrosamente o caminho de reunir esses 

conhecimentos e conceitos e usá-los de forma crítica, o que dirá de forma ética. 

Reflexo condicionado contribui fortemente para o argumento contra a tradição 

escolar do treinamento, em apoio às teses de Piaget, por exemplo. Dada toda a 

complexidade do homem e da sua cultura, as interpretações das múltiplas realidades 
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convergem para a noção de valores e regras de que ela se vale para se organizar e alterar 

seu ambiente e seu território. Logo, o ser humano influencia e é influenciado pelo espaço 

onde vive e limitar suas experiências cognitivas e seu desenvolvimento através de uma 

política de ensino de repetição se constitui num dos primeiros impactos ambientais que 

podemos cometer, pois repercutem diretamente em como faremos uso do território e dos 

serviços ambientais nele contidos. 

Podemos citar como exemplo o conceito de casa para uma pessoa que vive numa 

metrópole (que está condicionada aos seus meios de sobrevivência e de quanto ela dispõe 

financeiramente) e o conceito de casa de alguém nômade, ou de um indivíduo ou uma 

população tradicional, ou mesmo de indígenas. Como entender as múltiplas realidades 

expressas no espaço e no território das quais derivam conflitos de interesses ligados ao 

direito básico de existência, que vai para muito além do direito a propriedade privada que 

espolia os capitais culturais? Como intervir nesses processos sem de fato entender o cerne 

da questão que não é apreendido por métodos quantitativos?  

Podemos citar também os impactos gerados por um empreendimento, como uma 

indústria de minério que constrói uma barragem a montante de um território, alterando a 

princípio a dinâmica hídrica e deposicional dele, mudando seu curso, erodindo e 

assoreando seu leito gerando inúmeros prejuízos, tendo aspectos sabidamente de risco 

com potenciais impactos socioambientais imensuráveis, como no caso do Rio Doce que 

foi destruído pelo rompimento de uma barragem de rejeitos. Seria somente um processo 

não-linear? 

Toda a teia de vida que se organizava a ao seu redor foi destruída e talvez nunca 

mais seja recuperada. Os custos sociais foram nesse caso muito maiores e difíceis de 

mensurar do que o prejuízo de não realizar tal empreendimento, sem antes esgotar as 

possibilidades de realizar outras atividades que fossem menos impactantes e amigáveis 

com os saberes biossocioculturais dos habitantes do arredores do rio, ou mesmo prevenir 

a todo custo e tecnologia existentes que a barragem se rompesse. Estes saberes, antes da 

tragédia já desvalorizados, agora encontram-se destroçados. Números são insuficientes 

para calcular os danos sofridos pelas pessoas que dependiam desse rio para sobreviver.  

Pedro Demo (1997) traz no cerne do questionamento à ciência formal o fato de 

ser necessário aceitar que “a ciência é apenas um olhar sobre a realidade e nem sempre o 

mais adequado”. E citando Boaventura Santos, que se baseou “na ruptura epistemológica 
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de Bachelard”, a academia demonstra uma artificialidade típica do conhecimento. 

Portanto faz-se necessário pleitear “a volta do conhecimento ao bom senso e mesmo 

para o senso comum, que são, afinal de contas, o conhecimento que orienta as pessoas 

no cotidiano.” (grifo nosso). 

Nesse ponto o autor alude à necessidade da ciência se entender enquanto ente 

social, que podemos considerar privilegiado pelo domínio não só de técnicas, mas por 

deter, mesmo que de forma indireta, poder sobre a mais-valia, daquilo que é socialmente 

necessário para garantir a manutenção do “poder” e a “ordem” social na busca pela 

“qualidade de vida”, desde que essa busca perpasse  pela manutenção estruturas de poder 

existentes no capital. 

O conhecimento, fora do escopo quantitativo é considerado ciência marginal, ou 

as vezes não-ciência (conhecimentos informais). Portanto os conhecimentos advindos de 

Ciências Sociais como a Antropologia, de cunho qualitativo não encontram o mesmo 

apoio que os das Áreas de Ciências Exatas e da Terra, pois os jogos de interesses das 

elites acabam desviando e limitando investimentos em pesquisas que não prezem pelo 

aumento da eficiência em produzir mais-valia. A metodologia da pesquisa qualitativa vem 

na resistência e no caminho contrário a essa lógica limitante do conhecimento, que o abre 

para o reconhecimento das incertezas marcadas pela diversidade de verdades que compõe 

a nossa sociedade globalizada.  

Hoje, quando as fronteiras e barreiras geográficas foram rompidas pelos meios de 

comunicação. As culturas se entrecruzam sob a hegemonia do capitalismo como forma 

de organização social, contradizendo-as e subjugando-as. Portanto é que se torna 

imperativo valorizar e entender o diferente e aprimorar os meios de investigação 

científica, de modo que ele se adeque as reais necessidades da sociedade.  

Entretanto, é preciso reconhecer as nuances e as relações dialógicas existentes, 

que não são passíveis de entendimento na lógica distanciada do capitalismo. Este 

pressiona a ciência por resultados e produção de conhecimento, ao invés de estimulá-la a 

descobrir e promover outras formas de saber como o contido em comunidades 

tradicionais, quilombolas, indígenas e até mesmo em comunidades nos centros urbanos, 

que têm esquecidos conhecimentos sobre como funcionam e se expandem suas 

comunidades. 
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Entender para construir uma nova lógica de sociedade, que seja comprometida 

com a outridade e com o desenvolvimento humano, deveriam ser princípios básicos para 

os estudos de sustentabilidade socioambiental. Cabe a universidade tecer novos caminhos 

para promover a formação de profissionais mais sensíveis e habilitados a entender a 

complexidade e a trabalhar sobre a perspectiva transdisciplinar, que valorize as formas de 

saber existentes num verdadeiro compromisso com o desenvolvimento humano. 

Tais metodologias qualitativas como a etnografia e a observação participante 

buscam caminhos alternativos para se pensar a sociedade e os modos de organizá-la, 

incorporando conceitos como outridade  e neguentropia como utiliza Henrique Leff  ao 

falar nesse contexto da racionalidade ambiental . Ao questionar a ciência moderna e entrar 

no campo da complexidade, LEFF 2000 afirma: 

‘’[...] o campo da complexidade ambiental não pode circunscrever-se 

ao das relações entre ciências. Se a questão ambiental demanda uma 

ressignificação do mundo e a reapropriação da natureza, a partir de um 

questionamento das formas de conhecimento e apropriação que produz 

a ciência moderna, ela significa uma revisão de suas formas de 

conhecimento e sua abertura para outras formas “não científicas” de 

compreensão do mundo, das relações do homem com a natureza.’’ 

(LEFF in PHILIPE, 2000 pg.36) 

Todo o conhecimento perpassa pelos processos educativos, pela política e pela 

economia. A ciência acaba condicionada a produção de conhecimentos de maneira 

mecanicista. Ela muitas vezes desconhece as externalidades que os conhecimentos e 

teorias produzidos sob a lógica fragmentada das especializações nos trazem. Muitos 

avanços foram feitos pela ciência no século XX, mas eles estão longe de ser distribuídos 

de forma igualitária e democrática pela sociedade. Então os princípios norteadores da 

ciência ficam reféns do capital, professores e pesquisadores necessitam sobreviver e 

desejam ter melhoradas suas condições sociais, e quando se sentem desvalorizados, como 

no caso do Brasil, reproduzem o desanimo e a falência do sistema para os seus alunos. 

Hoje, podemos observar que as informações complexas, derivadas de pesquisas 

de cunho qualitativo ou qualiquantitativo não são tão valorizados quanto os quantitativos, 

pois são mais difíceis de ser apropriados pelos meios de produção de forma direta.A 

filosofia que outrora era mãe da matemática, que a usava para atribuir significados às 

formas do mundo, pois se preocupava com a descoberta da essência das questões 
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humanas, hoje é marginalizada pelo capital e pela ciência positivista que carece de 

símbolos, de afeto, de um olhar mais qualitativo para avançar rumo ao entendimento da 

complexidade do real, dando conta dos seus desafios. Esse olhar é“ qualidade é 

essencialmente uma esperança que vale sobretudo pela capacidade de mobilizar, fazer fé, 

comprometer, envolver”. (Demo,1998) 

É portanto necessário que a Ciência se dispa da sua arrogância de dona do 

conhecimento e reconheça a importância de todas as formas de saber e se comprometa 

com um uso mais justo e ético para a sociedade, que em sua maior parte não tem acesso 

aos bens de consumo que aprisionam costumes e mentes (mesmo aquelas que não os têm) 

e que promova uma valorização do saber pela humanidade, de modo a emancipar os 

pensamentos e elevar os níveis de qualidade a que estamos submetidos, e que foram dadas 

pelas formas de pensar da velha ciência do novo mundo.  
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ESTUDO DE CASO: DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

Nesse capítulo é apresentado e discutido o estudo de caso sobre a organização 

curricular do curso de Bacharelado em Ciência Ambiental da Uff e a prática pedagógica 

em uma unidade curricular denominada Epistemologia do Meio Ambiente.   

Matriz Curricular do Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental e o desafio da 

busca pela Transdisciplinaridade. 

O percurso que as ciências interdisciplinares fazem para o entendimento de 

fenômenos complexos advém de uma infinidade de incertezas geradas pelas ciências 

positivistas. Arraigadas ao método, que podem explicar somente parte dos fenômenos que 

observam, de dentro das suas caixinhas de conhecimento. E dessa falsa certeza vendem 

conhecimentos, ao que parece, distanciados das necessidades e reais interesses da 

sociedade, que em muito é desprivilegiada do acesso a informações estratégicas. Há muita 

produção de conhecimento para o desenvolvimento economicista, pautado no 

crescimento. Tudo de forma consciente e seguindo o fluxo do capital, para manter o status 

e os investimentos em suas pesquisas que muitas vezes só fazem sentido para eles ou 

mesmo para uma pequena parcela da sociedade, essa sim privilegiada. Que se apropria 

do conhecimento e dele faz uso político e econômico. 

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 

em disciplinas específicas das áreas de conhecimento. Mesmo que no PPC estejam 

expressas de forma a parecerem interdisciplinares, será que realmente são? Tal questão  

se prende aos modelos estruturais de criação de cursos. A universidade delimita espaços 

de poder em que a disciplina, deixa de ser um campo do conhecimento a ser apreendido 

pelo discente e passa também a ser um espaço de disputas entre docentes, que muitas 

vezes os demarcam através dos seus departamentos, cursos, laboratórios e pesquisas . O 

estudante por sua vez, desconhecendo o grau dessas disputas apenas busca reunir os 

conhecimentos que julga necessários a sua formação. Este deverá a seu tempo realizar a 

formulação e fusão desses múltiplos saberes apreendidos ao longo do curso dentro da sua 

prática profissional, ou mesmo na execução do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 

Mas nesse ponto, já terá sofrido os efeitos dessa fragmentação suscitada pela disputa de 

espaços de poder no saber.  
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O modelo departamental em que a UFF se estrutura cria uma grande dificuldade 

no que se refere ao diálogo e intercambio de iniciativas e ideias entre profissionais das 

diversas áreas do conhecimento que muito teriam a contribuir para a formação em Ciência 

Ambiental como: Filosofia, Sociologia, Antropologia, Engenharias, Biologia, Química, 

etc. Não no sentido do ensino clássico, mas na execução de ações de extensão por 

exemplo.  

 

Em contraponto a essa problemática o Curso de Bacharelado em Ciência 

Ambiental propõe uma estrutura curricular que visa em primeiro lugar romper com as 

ideologias fragmentadoras de conhecimento através de uma proposta de curso que seja 

interdisciplinar. 

“O Bacharel em Ciência Ambiental deve ser formado por uma estrutura 

curricular com conhecimentos de diversas ciências trabalhadas 

integradamente de forma inter e transdisciplinar.”( PPC Ciência 

Ambiental UFF, 2011) 

Ora, mas de que forma interdisciplinar está se tratando? A interdisciplinaridade 

é antes de mais nada um processo dialógico, que prescinde de uma abertura ao diferente 

e complexo. Não basta associar nomes de áreas do conhecimento ao nome das disciplinas 

se em seu cerne elas continuam seguindo o modelo disciplinar, em que os conteúdos são 

apresentados de modo fragmentado e sem uma finalidade aplicada a análise complexa. 

Por exemplo: Processos Físico-químicos da Natureza. Claramente é uma unidade 

curricular interdisciplinar. Entretanto, de que adianta ser interdisciplinar se o método de 

ensino não difere em nada do ensino de Físico-química tradicional? Há que se considerar 

que a boa formação requer tempo e propósito e sentido. Sem esses elementos há pouco 

ou nenhum interesse do discente, já que pela sobrecarga de trabalhos deixa de aprender, 

apenas reproduzindo temporariamente aquele conhecimento em troca de uma nota. Esse 

comportamento reproduz diretamente as estruturas do mercado e contradiz o que MORIN 

(2010.p.18) estabelece como sendo uma finalidade educativa essencial para o ensino da 

complexidade: “ 1) Formar espíritos capazes de organizar seus conhecimentos em vez de 

armazená-los por uma acumulação de saberes (‘ Antes uma cabeça bem-feita que uma 

cabeça muito cheia’, Montaigne).” 
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 É fato que na maioria dos profissionais que lidam com questões de análise 

ambiental há um grande desconforto causado pela falta de uma linguagem, de um 

propósito e muitas vezes de tempo hábil para que se possa entender  a complexidade de 

uma questão. Podemos citar o caso das secas prolongadas que reduziram os reservatórios 

de água do sudeste do Brasil em 2014, causando inúmeros apagões e o racionamento de 

energia. Há inúmeros fatores envolvidos, tais como: mudanças climáticas, convergências 

de ciclos naturais de movimentações atmosféricas, desmatamento, emissões de gases e 

poluentes, ilhas de calor, ineficiência das redes de distribuição de energia, falta de 

investimentos em outras fontes de energia que não a hidroelétrica,  etc.   

No PPC, afirma-se que há uma necessidade de que o graduando seja apresentado a um 

conjunto de conhecimentos com base em Ciências Sociais, Exatas, da Natureza e 

Instrumentais que venham a auxiliar na formação conceitual, metodológica e de conteúdo 

diretamente ligado ao cotidiano profissional, fundamentais para atuação/formação do 

Cientista Ambiental”. ( PPC BICA/UFF, 2011) 

Nos cabe portanto questionar: Qual é o cotidiano profissional do cientista 

ambiental já que só a pouco tempo surgiram cursos de graduação com esse perfil?  Em 

que áreas do mercado ele atua? A partir dessa reflexão podemos observar que  tipo de 

formação ainda parece ser mercadológica, visando preparar o educando, não para o 

desenvolvimento científico da área como ator político ativo da sua própria formação, mas 

para atender a demandas do mercado, que não necessariamente representam as demandas 

da sociedade.  

O curso em proposição procura incentivar a ação interdisciplinar por 

meio de um conjunto de práticas pedagógicas, atividades de campo, 

que se articulam através das disciplinas além de práticas que incluem 

visitas técnicas, estudos do meio, seminários, atividades 

complementares, trabalhos interdisciplinares e atividades em 

laboratórios.” ( PPC. BICA/UFF, 2011) 

Ora, mesmo considerando a disciplina, (em seu significado etimológico) como 

base da interdisciplinaridade como afirma POMBO (2008) estas pressupõem métodos 

diferentes e estão alicerçadas em ideologias de construção do conhecimento e estratégias 

de poder as vezes antagônicas. 
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A disciplina homologa um conhecimento dado pelo método científico positivista, 

finda em si mesma e restrita ao seu campo de atuação, com a sua linguagem específica e 

as vezes leis próprias, como no caso da física. A física por exemplo  tem como linguagem 

principal a matemática e se vale de modelos escalares, inferências estatísticas e 

instrumentos de medição, para apreender fenômenos que a simples observação humana 

não permitiria. O sucesso da física se deu pela sua filosofia e crença no aprofundamento 

do conhecimento sobre as menores porções da matérias. Há também a dimensão política 

e econômica em que tais conhecimentos gerados sobre a energia passam a ser utilizados 

como instrumentos de aperfeiçoamento do mercado e das estruturas de poder vigentes a 

partir do capital.  

O esforço da cooperação científica e da interação entre áreas do conhecimento 

com um objetivo, como o do método interdisciplinar não dão conta da complexidade das 

interações ambientais circunscritas no campo das múltiplas verdades expressas no saber 

ambiental. Podem sim, gerar aproximações dessas verdades que compõem a realidade. 

Mas dificilmente apreendê-las em sua totalidade. Segundo MORIN(2005): 

A complexidade não nega as formidáveis aquisições do que puderam 

ser, por exemplo, a unidade das leis newtonianas, a unificação da massa 

e da energia, a unidade do código biológico. Mas estas unificações não 

são suficientes para conceber a extraordinária diversidade dos 

fenômenos e o devir aleatório do mundo. (MORIN,2005. p. 149)  

Morin (2005), também afirma que o problema da complexidade não está na 

simples incorporação de programas de conhecimento sistêmico que podem ser “ 

instalados no seu computador mental”. É portanto preciso “avançar no incerto e no 

aleatório” com estratégia  e “utilizar as informações que surgem durante a ação, integrá-

las, formular subitamente esquemas de ação e ser capaz de reunir o máximo de certezas 

para defrontar o incerto.” (MORIN,2005 .p. 149)  

Sendo assim, pensar as estratégias de atuação em seu campo  é imprescindível à 

atuação do cientista ambiental. Lidar com interações entre diversos fenômenos e suas 

implicações sócio-políticas e culturais prescinde da construção de estratégias 

interdisciplinares para avançar no campo do impensado pelas ciências. É portanto no 

campo das incertezas e da complexidade de onde partem as construções interdisciplinares 

do conhecimento sobre o real, assim como de onde parte a “racionalidade ambiental” 

(LEFF,2010) , que reclama a utilização estratégica daquilo a que MORIN (2005.p.150) 
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chama de “dialógica.” Nesse sentido podemos observar que a Estrutura Curricular como 

foi pensada para o curso de Ciência Ambiental tenta romper com essa lógica fragmentada 

das caixinhas de conhecimento e avança na criação do que chamo de dimensões do 

aprendizado, expressas nos Conteúdos de Estudo e nos seus objetivos:  

Quadro 1. Descrição dos Objetivos dos Conteúdos de Estudos do Curso de Bacharel em 

Ciência Ambiental da UFF. 2011 

CONTEÚDOS 

DE ESTUDOS 

OBJETIVOS 

 

 

Ciências 

Humanas e 

Sociais Aplicadas 

Fornecer conhecimentos sobre aspectos e conceitos políticos, 

sociais, culturais e institucionais em sua interface com as questões 

ambientais. Fornecerá a base conceitual e metodológica das 

ciências afins à área ambiental. Fornecer conhecimentos básicos 

com vistas a análise e desenvolvimento de processos de gestão 

eficientes, eficazes, congruentes e efetivos.  

Ciências da Terra 

e da Natureza 

Abordar os conhecimentos relacionados a temas transversais à 

área ambiental. Fornecer a base conceitual e metodológica das 

ciências afins à área ambiental.  

 

Integração 

Homem e 

Natureza 

Problematizar as questões socioambientais com visão integrada na 

relação homem e natureza. Debater e aprofundar conhecimentos 

sobre temas socioambientais contemporâneos.  

 

Instrumentais 

Habilitar - com uso de geotecnologias e outros conhecimentos – 

no processo de geração, tratamento e análise socioambiental com 

abordagem metodológica interdisciplinar.  

Integradoras e 

Complementares 

 

Fonte: PPC BICA/UFF-2011 (TEIXEIRA, 2018). 

A estrutura curricular proposta no Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental traz um 

viés interessante no que se refere ao enquadramento dessas disciplinas dividindo-as em 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas , Ciências da Terra e da Natureza, Integração 

Homem e Natureza, Instrumentais e Integradoras e Complementares. Entretanto, 

apesar de ideologicamente este enquadramento ser mais interessante, ele não contempla 

de fato o fenômeno e carece de base conceitual que o sustente diante da estrutura de 

fragmentação posta para a UFF.  Por outro lado, segundo o site da CAPES:  

A classificação das Áreas do Conhecimento tem finalidade 

eminentemente prática, objetivando proporcionar às Instituições de 

ensino, pesquisa e inovação uma maneira ágil e funcional de 

sistematizar e prestar informações concernentes a projetos de pesquisa 

e recursos humanos aos órgãos gestores da área de ciência e tecnologia. 

(CAPES. 2018) 
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Há uma hierarquização em quatro níveis para a organização das Áreas do 

conhecimento, abrangendo nove grandes áreas “nas quais se distribuem as 48 áreas de 

avaliação da CAPES. Estas áreas de avaliação, por sua vez, agrupam áreas básicas (ou 

áreas do conhecimento), subdivididas em subáreas e especialidades” (CAPES,2018). Para 

a formulação deste enquadramento utilizamos apenas o 1º nível da classificação da capes 

considerando 8 de 9 grandes áreas propostas pela CAPES. Não foi incluída apenas as 

Grandes Áreas de Linguística, Letras e Artes  por não estar representadas por nenhuma 

disciplina obrigatória do currículo, mesmo aparecendo em disciplinas optativas, como 

Fotografia Ambiental (30hs). O fato de estar somente como optativa faz com que uma 

disciplina não esteja necessariamente no holl de conhecimentos que o estudante vá optar 

por desenvolver, o que traz um nível de incerteza aos dados quanto a caracterização de 

um perfil disciplinar do curso. 

Tabela 1. Estudo da distribuição da Carga Horária das Disciplinas do Curso de 

Bacharelado em Ciência Ambiental da UFF segundo Grandes Áreas do Conhecimento da 

CAPES/MEC. 

Estrutura Curricular Carga Horária 

 Porcentual 

Total PPC 

           Total 

Agrupado 

Optativas e Eletivas 9,4 300 

Atividades Complementares 9,4 300 

Estágio supervisionado 3,8 120 

DISCIPLINAS DE ESCOLHA 22,6 720 

   

Ciências Humanas 3,8 120 

Ciências Sociais Aplicadas 9,4 300 

Ciências Biológicas 3,8 120 

Ciências Agrárias 5,6 180 

Engenharias 7,8 248 

Ciências Exatas e da Terra 27,3 872 

Ciências da Saúde 1,9 60 

Multidisciplinar 17,9 570 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 77,4 2470 

   

CH TOTAL DO CURSO 100,0 3190 

Fonte: PPC BICA/UFF-2011 (TEIXEIRA, 2018). 

 

A análise baseada no total de carga horária do curso de acordo com seu percentual 

de distribuição das cargas horárias por grande área do conhecimento da CAPES nos dá 
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uma visão mais nítida sobre o perfil da estrutura curricular proposta no curso de Ciência 

Ambiental da UFF. Além disso, permitirá posteriormente compará-lo numa fonte básica 

a outros Cursos de Graduação em Ciências Ambientais existentes, já que a tabela de áreas 

de conhecimento da capes serve de modelo de base para todos os cursos de graduação e 

pós-graduação no Brasil. Para enquadrar as disciplinas nas grandes áreas de 

conhecimento levamos em consideração as ementas e conteúdos propostos e comparamos 

com as disciplinas similares apresentadas na Tabela de Grandes Áreas do Conhecimento 

da CAPES. 

A tabela acima demonstra a partir da carga horária total do curso que 77,4 % dele 

se constitui de disciplinas obrigatórias totalizando 2470 horas, enquanto apenas 22,6% 

são de Disciplinas Optativas e Eletivas, além de atividades complementares, que 

constituem 300 horas ou 9,4% desse currículo, demonstrando uma estrutura de formação 

pouco flexível quanto a escolha de disciplinas que sejam de interesse do estudante em 

qualquer outra área do conhecimento da universidade, que venha a complementar sua 

formação de acordo com as necessidades que julgar pertinentes. Considerando-se que em 

média as disciplinas são de 60hs, é dado um leque de apenas 5 disciplinas para que o 

estudante possa não só diversificar suas habilidades como aprofundá-las em outras áreas 

do conhecimento. 

Passando a uma análise mais detida dessa estrutura curricular analisamos a 

distribuição do percentual das cargas horárias do curso por grande área do conhecimento 

da CAPES, e consideramos as eletivas, optativas e Atividades Complementares como a 

área que compreende as disciplinas e atividades de escolha do discente. 
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Gráfico 1. Estrutura curricular por Grande Área de Conhecimento da CAPES/MEC no 

curso de Bacharelado em Ciência Ambiental 

 

 Fonte: PPC BICA/UFF-2011 (TEIXEIRA, 2018). 

 

Ao observar o gráfico de sessões acima percebemos que 27,3 % das disciplinas 

pertencem a Grande Área de Ciências Exatas e da Terra, seguida de 17,9% da Grande 

Área de Multidisciplinar, apontando para um viés geotecnológico e interdisciplinar  

privilegiado no curso. Por proximidade de temas abordados, a grande área de engenharias 

leva 7,8% da grade curricular obrigatória, reforçando ainda mais esse viés geotecnológico 

do curso. As disciplinas de escolha possuem caráter formador essencial se for bem 

trabalhado pelo corpo docente para o estímulo de atividades que ponham os estudantes 

em contato com seu mundo de trabalho dentro da ciência ambiental. 

O menor percentual de carga horária encontra-se na grande área de Grande Área 

Ciências da Saúde com 1,9% seguida da Grande Àrea de Ciências Biológicas com 3,8% 

igualado a Grande Área de Ciências Humanas, também com 3,8%. Entretanto, mesmo 

que conte apenas com esse percentual, esta área vem apoiada em termos de proximidade 

conceitual pela Grande Área de Ciências Sociais Aplicadas com 9,4% do total de carga 

horária. Sendo assim, juntas as áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, 

juntas representariam 13,2% da carga horária do curso. 

A Grande Área de Ciências Agrárias é a terceira menor, com 5,6%. Analisando-

a conjuntamente a Grande Área de Ciências Biológicas, que detém disciplinas próximas 

como agroecologia, e  Ecologia I (60hs) e Ecologia II (60hs) ( na matriz curricular do 

PPC aparecerá como Fundamentos de Ecologia com 90hs). Podemos observar que ao 

contrário do que se poderia esperar, o cientista ambiental formado na UFF, no que se 
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refere às disciplinas obrigatórias, não tem um peso tão grande de estudos ligados a essas 

grandes áreas, que são de suma importância para o entendimento das dinâmicas 

Ecossistêmicas. Entretanto, por serem disciplinas mais técnicas e informativas do que 

necessariamente formadoras de habilidades e competências para intervir diretamente 

nesses campos, acabam sendo tratadas dentro da formação como complementares ou 

formadoras de base Contudo,. conhecimentos ligados a identificação botânica, 

fitossociologia, etnobotânica, ecologia de comunidades e de populações vegetais, que são 

tratados em disciplinas optativas e eletivas no curso, poderiam estar sendo tratadas nos 

primeiros 2 anos de formação como um eixo de debates, baseados em situações problema 

e estudos de caso, que tivessem  a participação de professores de outras disciplinas do 

curso. 

No entanto, se por escolha do estudante este resolver preencher esta lacuna , se é 

que podemos chamar assim, e complementar seus estudos com disciplinas da Grande 

Área de Ciências Biológicas ou Agrárias, este deficit de conteúdos para atuação numa 

área mais voltada à ecologia e à agroecologia seriam  teoricamente supridos. Entretanto, 

até onde este conteúdo de fato é essencial a formação do cientista ambiental? Cabe nesse 

quesito a cada estudante avaliar o que melhor satisfaz a sua necessidade formativa, 

derivada do desejo de aprender determinado método ou conceito. Ao que parece o esforço 

de tornar a interdisciplinaridade uma constante na formação tem vindo mais do intelecto 

do estudante de ciência ambiental do que necessariamente das condições de formação a 

que este tem sido exposto. 

O desenvolvimento de competências para análise de questões que atravessam o 

campo das Ciências Biológicas e das Ciências Agrárias (nas disciplinas de Ecologia, 

Ecologia e Manejo Florestal, Agricultura Urbana, Agroecologia), se vinculam a 

conhecimentos de áreas como as de Engenharias ( Gestão de Resíduos Sólidos, Recursos 

Hídricos, Recursos Energéticos). Como também se vinculam a competências de análise 

geoespacial, desenvolvidas nas disciplinas oferecidas nas Ciências Exatas e da Terra ( 

Sensoriamento Remoto, PDI, Geoprocessamento para Estudos Ambientais). 

Por exemplo, ao se pensar no tratamento dos recursos hídricos de um pequeno 

município que estejam contaminados com esgoto. Que competências o cientista 

ambiental deverá ter para observar, compreender e intervir nos processos que levam a tal 

contaminação? Inicialmente seria necessário levantar o histórico de uso e ocupação do 

solo, atividades econômicas, dados populacionais, esgotamento sanitário, tipo de 

vegetação, tipo de solo local, fontes de abastecimento, destinação final dos resíduos, 
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legislação ambiental municipal. Após conhecer melhor a realidade e dinâmicas Sociais e 

naturais e políticas da cidade em questão (Competência Analítica Polissêmica), seria 

necessário e comunicar à sociedade local sobre os resultados. Deste modo, a população 

teria elementos qualiquantitavos e informações estratégicas necessária para começar a 

decidir e intervir de modo participativo na sua realidade local. Ao conhecer de forma mais 

clara a sua própria dinâmica e apontar ao cientista ambiental, a partir da sua perspectiva 

dos cenários propostos, que expectativas e sugestões sobre o que foi analisado, 

entraríamos em um campo de interações sociopolíticas qualitativamente mais consistente. 

Outro fator importante é a validação desses dados por quem os vivencia diariamente, no 

caso a população. A partir do estabelecimento do vínculo e validação dos dados 

socioambientais, caberia ao cientista ambiental identificar os conflitos existentes 

(Competência Mediadora) e só então, mas não tão simplesmente, propor caminhos e 

possíveis soluções que se adequem a real questão da contaminação dos rios da cidade em 

questão. Talvez se conclua que seja a ineficiência dos sistemas de esgoto tradicionais a 

causa dos problemas de contaminação dos corpos hídricos. Porém as indicações, que a 

própria população pode fornecer se estimulada a isso, podem levar a diagnosticar outras 

causas que não prescindem de uma tecnologia somente, mas de informações de cunho 

estratégico, que facilitem o planejamento e a gestão participativa dos recursos naturais.. 

Nesse ponto, o Planejamento para a Gestão Integrada dos recursos e territórios com ampla 

participação popular pode ser mediada pelo cientista ambiental, mas é necessário 

reconhecer que não só a competência mediadora como a percepção polissêmica precisam 

ser bem trabalhados como também as competências comunicativas e a sensibilidade a 

diversas realidades sobrepostas e, na maior parte dos casos, conflituosa . 

A formação em si no curso de Bacharelado em Ciência Ambiental tem o enorme 

desafio de propor ações interdisciplinares em um curso que tem sua matriz curricular e 

suas ideologias de origem totalmente disciplinares. A formação de uma perspectiva 

transdisciplinar na formação, pelo que já elucidamos se torna muito difícil com uma 

estrutura tão fragmentada. 

São poucos os espaços de diálogo de saberes dentro do próprio curso de CAMB, 

e essa dificuldade em muito é causada pela própria estrutura departamentarizada da UFF, 

como já dissemos. Esse diálogo não pode se dar apenas no interior do curso, precisa 

excedê-lo e confrontar outros saberes que debatem a questão ambiental sobre seus 

próprios vieses. É nessa incerteza que a identidade do cientista ambiental poderá se 

construir. É através do processo de socialização que a identidade de profissional poderá 
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se moldar como afirma DUBAR (2013): “ 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.” 

Um relato sobre a experiência da Primeira turma. 

 

Estas indagações e inquietações têm me acompanhado desde o segundo semestre 

do curso de bacharelado em Ciência Ambiental da UFF, em que cursava a disciplina de 

epistemologia do meio ambiente, ministrada pelo Professor Kenny Tanizaki Fonseca, e 

que parecia destoar naquele momento das disciplinas da grande área de Ciências Exatas 

e da Terra que em quase nada me pareciam dialogar com o que se debatia como proposta 

do curso. Atravessado também pela representação estudantil no colegiado do curso onde 

debatíamos pela primeira vez em 2011, quais os desafios para o Curso, questões chave de 

que tratamos aqui, (como: o que é a Ciência Ambiental?) apenas se delineavam 

timidamente em alguns discursos e corajosamente em outros, como o do saudoso Prof° 

Ivan de Oliveira Pires ( falecido no final de 2011) , que nos instigava  e encorajava a 

caminharmos pelo desconhecido campo da Ciência Ambiental.  

Durante a disciplina de Epistemologia tive muitos questionamentos fundamentais 

que punham em cheque tudo o que até então eu concebia por meio ambiente. Esse 

estranhamento vinha abafado pelo pensamento de que em algum momento tudo aquilo 

faria sentido no final da disciplina, que considerava uma das mais complexas do curso, 

pois se tratava de onde iríamos discutir e questionar a própria formação em Ciência 

Ambiental. No entanto, nos debruçamos sobre a necessidade de descobrimos de fato o 

que é Ciência Ambiental. Sem ao menos ter passado pelo curso para saber se tudo aquilo 

que estava no projeto pedagógico, nos foi dado o desafio de conhece-lo sob a luz da da 

proposta de Edgar Morin com a Religação dos Saberes. Será que de fato esse estudo teria 

efetividade, já que estávamos no 2º período de formação? 

 A grande maioria dos colegas estava ainda na primeira graduação. No meu caso 

em específico vinha de uma Licenciatura em Geografia nas Faculdades Integradas 

Simonsen desde 2009, onde fui bolsista, sendo que interrompi para iniciar o curso de 

Ciência Ambiental na UFF, sonho que perseguia a alguns anos. Não o do curso em si, 

mas o de ingressar numa Universidade Federal como a UFF, e posteriormente ingressar 
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no mestrado em Ciência Ambiental, como o PGCA de que tinha ouvido falar já na 

Graduação em Geografia. A ideia inicial era continuar o curso de geografia e conclui-lo 

com Bacharelado. Entretanto, durante a inscrição no SISU em 2011, percebi que havia 

uma graduação em Ciência Ambiental com apenas 6 vagas. Arrisquei-me e realizei a 

inscrição sem saber o que me aguardava, mas com muita convicção de que era exatamente 

aquilo que gostaria de fazer. 

Estávamos com o “Ônus e o Bônus de inaugurar o  Curso de Bacharelado em 

Ciência Ambiental da UFF”, como colocado no dia 11 de março de 2011 pelo ilustre 

Prof° Edson Benigno. Sem saber o que nos aguardava, mas com o ideal e a confiança de 

construí-lo junto aos docentes da UFF que o conceberam e gestaram por 5 anos até o seu 

nascimento no ano de 2011.  

Ao revisitar o histórico de formação das Ciências Ambientais como Área de 

Conhecimento, percebemos que o PGCA. (Pós-Graduação em Ciência Ambiental),  foi 

um dos precursores no Brasil de estudos com esse enfoque. Coordenado até o seu 

fechamento pelo Profº Ivan de Oliveira Pires, entusiasta e um dos grandes idealizadores 

do Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental, o PGCA surgiu na esteira da Rio 92, 

com a inovadora proposta de um mestrado interdisciplinar, no Departamento de Análise 

Geoambiental da UFF, ainda quando tal temática era vista com desconfiança pela 

academia. Desse modo ao contextualizarmos com o cenário mundial das discussões sobre 

a questão ambiental, vemos o porquê se fez necessária a criação de um Curso de 

Bacharelado em Ciência Ambiental na UFF, 15 anos depois, e do porquê de ele ser o 

único dos 10 cursos existentes atualmente, a adotar a nomenclatura no singular e não no 

plural (Ciências Ambientais). O PGCA atendia a uma demanda imediata de profissionais 

de áreas afins a questão ambiental terem uma formação multi, inter e transdisciplinar, já 

que a sociedade acadêmica começava a perceber, mesmo que timidamente, que não seria 

possível solucionar as questões ambientais sem o amplo diálogo entre as áreas do 

conhecimento. Portanto, naquele momento era imprescindível a criação de mestrados que 

dessem conta do desafio de formar um cientista que pudesse realizar as sínteses que os 

demais cientistas (biólogos, economistas, geólogos, etc) não conseguiam pelo problema 

da linguagem, métodos e até mesmo ideologias conflitantes entre as áreas do 

conhecimento. Portanto, ao longo desses quinze anos o PGCA a despeito de todas as 

contrariedades construiu as bases para a formação do Curso de Bacharelado em Ciência 

Ambiental da UFF. Nos últimos fôlegos do PGCA, nós da primeira turma tivemos o 

prazer de participar  ao longo de todo o primeiro semestre de formação, de encontros em 
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que discentes do mestrado ministravam oficinas, exercícios e palestras todas as sextas-

feiras, orientados pelo professor Ivan. Não era uma disciplina, mas sim uma espécie de 

introdução a Ciência Ambiental que nos foi dada. Ver naquele momento o que 

possivelmente nos tornaríamos como profissionais era entusiasmante. 

Ali naquele espaço das sextas-feiras nos foi mostrado que a Ciência Ambiental é 

mais do que a soma das áreas de conhecimento que a compõe. Não se trata simplesmente 

de uma junção de conteúdos que abordem as questões ambientais, mas sim uma área do 

conhecimento que se funda na perspectiva transdisciplinar e a partir dela constrói métodos 

multidisciplinares ao interagir com outras ciências ambientais, e interdisciplinares quando 

trata diretamente com os métodos de análise de fenômenos socioambientais de outras 

áreas. É portanto, uma ciência que teria como objeto de estudo as interações entre os 

macro e micro processos socioambientais e seus efeitos sobre o ambiente, sociedades e 

culturas. 

 “[...] as ciências ambientais passaram a concorrer ao lado de diversas 

áreas do saber científico e tecnológico consideradas como relevantes 

para o desenvolvimento nacional. Ou, em outras palavras, a presença 

do Subprograma de Ciências Ambientais no PADCT trouxe consigo o 

objetivo de induzir a geração e a consolidação da base científica e 

tecnológica necessária para a efetiva inserção da dimensão ambiental 

no processo de desenvolvimento tornando-o sustentável.” 

(PHILIPE,2000. Pg. 3) 

A história da Graduação se mistura inicialmente com a da pós-graduação que a 

inspirou, no caso o Programa da Pós-Graduação em Ciência Ambiental (PGCA), iniciado 

em 1996 a partir do PADCT II.  Em 2011, o PGCA está em processo de fechamento, pois 

estava com avaliação 2 na CAPES por 2 anos seguidos. Não por baixa qualidade das 

produções acadêmicas dos mestrandos, mas sim pelo arranjo feito entre várias 

universidades e departamentos para a sua criação, que no entanto gerou um esvaziamento 

de publicações feitas nas revistas pela UFF e pelo perfil de formação dos discentes que 

era multivariado.  

No ano de 2001 foi publicado um artigo na revista Mundo e Vida um estudo sobre 

o PGCA intitulado “ Uma radiografia do corpo discente do Curso de Pós-Graduação em 

Ciência Ambiental” KELECOM(2001), em que revelava não só o perfil dos alunos com 

relação a idade e sexo, mas também em percentuais por áreas de formação na graduação 

mas resgata principalmente a história de surgimento da Pós graduação que viria a dar 
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origem ao Curso de Bacharelado. Até então, como afirma o Profº Alphonse Kelecom 

(2001),” o PGCA era o único programa de mestrado de natureza interdisciplinar da UFF.” 

Daí as inúmeras dificuldades pelo qual passou o PGCA, pois não encontrou apoio 

necessário em outros departamentos de ensino da UFF, já que era “frequentemente mal 

entendido pelos pares como afirma o autor. A despeito de todas elas o programa 

prosseguiu por 15 anos, mesmo num cenário tão desfavorável. A procura pelo Programa 

sempre foi grande, mesmo sem bolsas de mestrado disponíveis. Por esse motivo é que 

resistiu tanto tempo. 

 Haviam predominantemente discentes oriundos da Biologia, mas também 

haviam médicos, engenheiros, geógrafos, professores de letras, agrônomos, veterinários, 

nutricionistas, etc. Cada qual com as suas pesquisas e anseios numa época em que a 

interdisciplinaridade apesar de não ser assunto novo, era vista com muita desconfiança da 

sua finalidade prática e metodológica. Mas por que? Talvez porque ameaçasse de certa 

forma estruturas já estabelecidas de poder na UFF.  

Epistemologia do Meio Ambiente: Construindo as bases da racionalidade 

ambiental no Curso de Ciência Ambiental da UFF 

No momento inicial do curso o estudante de Ciência Ambiental ainda está, em sua 

grande maioria, na fase de introdução ao pensamento complexo e saindo de um modelo 

de ensino-aprendizagem estritamente disciplinar do ensino médio, onde a desconstrução 

de um pensamento linear e compartimentado, portanto limitante da realidade complexa, 

traz consigo o desafio de preparar suas competências para tal nível de análise do ambiente.  

 Baseado nos paradigmas propostos por Edgar Morin (2010) em ‘A Religação dos 

Saberes’, que serviu de inspiração para o modelo de curso e para basear a discussão final 

da disciplina de epistemologia do meio ambiente através da análise comparativa das 8 

jornadas temáticas do Livro. A partir delas os estudantes das turmas de 2011 à 2015 

realizaram trabalhos temáticos, para o aprofundamento teórico antes do estudo  das 

jornadas. Estas feitas pelos estudantes que em grupos, analisam cada um a sua respectiva 

jornada e numa conferência no Campão de epistemologia expõem e discutem suas 

conclusões conjuntamente em seminários e debates ao longo de 3 dias, fora do ambiente 

acadêmico da universidade. 

A epistemologia do meio ambiente é nesse contexto a disciplina responsável por 

dar ferramentas ao estudante para se entender enquanto sujeito formador de opinião, 

questionar a partir desse ponto as bases que nortearão sua formação ao longo do curso e 
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dialogar com os conhecimentos diversos com os quais terá contato ao longo do curso e 

questioná-los epistemologicamente no exercício crítico constante da sua formação e 

posteriormente da sua profissão. A disciplina visa também preparar o estudante para a 

prática acadêmica estimulando a leitura de textos básicos norteadores, os quais os 

estudantes discutem em sala e desenvolvem resenhas críticas, estimulando a 

desconstrução do que é senso comum e privilegiando o debate e a construção de um 

pensamento crítico sobre a principal questão com a qual o cientista ambiental se defronta, 

a Complexidade. Segundo LEFF (2010):  

Para além de ser um objeto de conhecimento ou um objeto teórico 

interdisciplinar, o ambiente se converte em um objeto de apropriação 

social que põe em jogo estratégias discursivas e significações culturais 

que entram em um debate de sentidos pela sustentabilidade, que se 

inter-relacionam com efeitos de conhecimento das ciências.” (LEFF, 

2010.) 

Desenvolver o pensamento crítico e complexo, perpassa pela desconstrução de formas 

rígidas de pensamento e na abertura para o diferente.Portanto passa para uma 

racionalidade fora da caixinha do conhecimento válido, e que questione as formas e 

estruturas de pensamento e estratégias discursivas para a Sustentabilidade. 

Dos assuntos e tratados na disciplina desde o ano de 2011 destacamos: O 

conhecimento; Aprender a aprender; O papel da universidade;  Topofilia e sensibilidade 

ambiental; O conceito de Sustentabilidade e os limites do crescimento; Outsiders; Estudo 

de caso em Ciências Humanas, Exatas, Biológicas e Sociais Aplicadas que tenham a ver 

com o contexto da Ciência Ambiental ; A Religação dos Saberes. Em que os estudantes 

trabalham na forma de resenhas críticas e seminários, individuais e em grupo. 

Experiência da Monitoria Transdisciplinar em Políticas Projetos e Práticas 

Socioambientais 

O curso de Bacharelado em Ciência Ambiental tem como base de seu projeto de 

formação, a abordagem e construção de conhecimentos socioambientais através do 

método interdisciplinar, que contempla uma perspectiva humanista das questões 

ambientais e visa produzir a necessária sensibilização dos estudantes do curso, nos 

primeiros períodos, quanto à complexidade inerente às questões socioambientais 

contemporâneas. 
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Esse eixo de formação integra, na organização curricular do projeto pedagógico 

do curso, dois módulos de conteúdos de estudo.  O primeiro, o módulo de 

‘comportamento e cidadania socioambiental’, contempla relacionamento interpessoal 

(motivação e desenvolvimento de equipes); mediação de conflitos (negociação, 

facilitação de processos de resolução de problemas em grupo); a filosofia nos processos 

de gestão; consciência e cidadania socioambiental; e integração universidade e sociedade.  

Já o segundo, o módulo de ‘estudos e processos políticos e estratégicos’, abarca visão 

conceptual e estratégica; a filosofia e organização nos processos de gestão; administração 

pública; planejamento e gestão ambiental nas organizações e territórios; relação de poder 

nas organizações; e dinâmica do Estado, governo e sociedade.  

As reflexões que orientaram o trabalho desenvolvido durante a monitoria em 2014 

foram: Que abordagens e práticas didáticas inovadoras podem ser adotadas para 

articulação epistemológica, política, cultural e empírica na integração de ensino, pesquisa 

e extensão, no contexto da interdisciplinaridade e complexidade na formação e atuação 

em Ciência Ambiental? 

No 1° período, os estudantes são preparados a desenvolverem uma percepção 

ambiental transdisciplinar, visando sua competência em análise, política, gestão, 

incluindo elaboração e avaliação de projetos socioambientais e através do método 

empírico de pesquisas orientadas, tratados nas unidades curriculares de Crítica 

Consciência e Cidadania Socioambiental (CCCS) 1, com seminário público ao final do 

semestre. 

No 2° período, na unidade curricular de Epistemologia do Meio Ambiente, os 

estudantes são preparados para a construção do pensamento crítico e filosófico com que 

terão contato ao longo de todo o curso através de debates em aula sobre os textos clássicos 

que formam a base referencial do curso e desenvolvem resenhas críticas, debatidas em 

sala e corrigidas pela monitoria nos aspectos que se referem a aplicação da metodologia 

científica e escrita acadêmica e correlação e integração entre as temáticas pelas quais ele 

atravessará durante o curso.  

Já no 3° período, em Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental 2, os 

estudantes problematizam a complexidade de estudos organizacionais no contexto de 

ambientes institucionais locais e nacionais e os desafios do desenvolvimento sustentável. 

Neste ponto, como monitor realizei a orientação dos projetos de pesquisa realizados pelos 

colegas de curso, de onde surgiram trabalhos interessantíssimos no que se refere a 

perspectiva transdisciplinar de pesquisa-ação.  



64 

 E no 4° período, em Políticas Públicas, Governança e Meio Ambiente, os 

estudantes investigam projetos de lei e políticas nacionais e municipais que contribuam 

para os temas de desenvolvimento sustentável, apresentando os resultados ao final do 

semestre um seminário público com os resultados.  

Ao longo das unidades curriculares, foi possível notar o avanço das turmas na 

utilização dos conceitos e ferramentas de análise socioambiental nelas trabalhados ao 

longo dos 1°, 2°, 3° e 4° períodos do curso, e ao longo desse período a construção de um 

pensamento mais crítico. Contudo, há que ressaltar que a realidade do curso nesse 

momento compreendeu as turmas de 2013 e 2014 e num cenário em que ainda não haviam 

sido feitas reformas do currículo original do curso. 

Um dos esforços realizados pelo corpo docente do curso foi a criação de um 

projeto de Monitoria Transdisciplinar em Políticas, Projetos e Práticas 

Socioambientais do qual fui o primeiro monitor. Este trouxe à tona que faltava preencher 

uma lacuna importante no curso: Como o diálogo de saberes pregado de forma difusa nas 

disciplinas ligadas às áreas de ciências sociais aplicadas e humanas poderia ser aplicado 

em projetos e práticas dos estudantes de Ciência Ambiental? 

Para Enrique LEFF (2010) em Epistemologia Ambiental, “ A problemática da 

interdisciplinaridade desloca-se para estratégias de poder no saber que se manifestam nas 

formações teóricas e discursivas plasmadas em uma política da sustentabilidade e da 

diferença. A interdisciplinaridade teórica se abre para um diálogo de saberes” (LEFF, 

2010. pg.: 16). 

O princípio dialógico é […] o confronto com a dificuldade do combate 

com o real. Ao princípio dialógico deve juntar-se o princípio 

hologramático, em que, de certa forma, como num holograma, o todo 

está na parte que está no todo. Assim, de alguma maneira, a totalidade 

da nossa informação genética está em cada uma das nossas células e a 

sociedade enquanto 'todo' está presente nos nossos espíritos via a 

cultura que nos formou e informou. (MORIN,2005. p. 148)  

Transferir a responsabilidade de sair da zona de conforto para o estudante não é 

praticar transdisciplinaridade. É, antes de mais nada, caminhar em cima do muro que 

divide o que é disciplinaridade e interdisciplinaridade. “[...]a interdisciplinaridade 

designaria o espaço intermédio, a posição intercalar. O sufixo inter estaria lá justamente 

para apontar essa situação.” (POMBO, 2006.) 
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Ocupação da UFF em 2016: os resultados da proposta de prática didática em 

epistemologia do meio ambiente  

Durante o segundo semestre de 2016 (2016.2) as Universidades Públicas 

passaram por um momento de grandes questionamentos da sua estrutura graças a 

mobilização e ação política dos estudantes que decidiram realizar Ocupações das 

Universidades. Na UFF, o movimento iniciou-se nesse período de forma mais intensa no 

Campus do Gragoatá, se espalhando por todos os prédios desse Campus pouco a pouco, 

e com o apoio de centenas de estudantes e professores, assim como com o repúdio e a 

revolta de muitos outros. A revolta com o sistema de ensino vigente é flagrante e foi 

exposta como resposta às investidas do Governo Federal para o desmonte das 

Universidades Públicas e contra a Educação de modo geral, com a PEC 241 depois 

renomeada como PEC 55 e outros pacotes de medidas de austeridade.  

As Universidades já há muito tempo vêm realizando mobilizações a partir dos 

movimentos estudantis e têm instaurado um campo de disputas para pleitear melhorias 

no sistema educacional brasileiro. Com as notícias de corrupção e o golpe político 

realizado por partidos da direita no Brasil, a reação eclodiu de maneira mais radical porém 

necessária, levando primeiro as ocupações nas escolas secundaristas (ensino médio) por 

todo o território nacional e posteriormente nas universidades públicas. Na UFF o 

movimento se iniciou no Campus do Gragoatá que concentra maior número de cursos da 

Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tendo o prédio onde ocorre o curso de 

Pedagogia como o primeiro a ser ocupado passando para o IACS e posteriormente para o 

campus da Praia Vermelha, onde estão a maior parte dos cursos de Ciências Exatas e da 

Terra e Engenharias. 

Não trataremos aqui nas pautas e lutas do movimento em si, mas sim do efeito 

que teve sobre o Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental, criando a oportunidade 

para a realização de novas práticas didáticas e estudantes e docentes a abandonarem suas 

respectivas zonas de conforto e pensarem novas práticas para a situação posta. Contudo, 

é importante entender o cenário proposto, já que este  tem a ver com a crise do 

conhecimento já discutida nos capítulos anteriores e com a racionalidade capitalista, que 

naquele momento de 2016 foi confrontada.   

No Instituto de Geociências (IGEO) a ocupação ocorreu no mês de novembro após 

uma assembleia de estudantes com a presença de mais de 200 discentes, tanto da 
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graduação como da pós graduação incluindo vários estudantes de Ciência Ambiental. No 

IGEO funcionam os cursos de Geografia, Geofísica e Ciência Ambiental, sendo o de 

geografia o mais antigo dos 3 e o de Ciência Ambiental o mais recente (inaugurado em 

2011) e portanto com menor estrutura. O Curso de Geofísica (iniciado  2004) apesar de 

ter participado e apoiado inicialmente a ocupação do IGEO, realizou uma reunião 

posterior com seu corpo de alunos e se retirou da ocupação. 

É importante entender que a dinâmica de uma ocupação implica na reorganização 

das funções de um prédio, já que os ocupantes tornam-se gestores temporários deste. Nada 

tem a ver com impedimento de aulas, mas do questionamento direto das suas estruturas 

didáticas fragmentadas. Os ocupantes do IGEO e de outras unidades propuseram assim a 

continuidade das atividades curriculares, mas agora em aulas-debate, rodas de conversa e 

seminários que seriam organizados pelos estudantes. Muitos conflitos ideológicos 

ocorreram no IGEO, porém trouxeram como fruto a aproximação e a possibilidade de 

diálogo entre os estudantes e professores dos 3 cursos que compõe o instituto, bem como 

o isolamento e afastamento de outros mais arraigados a padrões tradicionais de ensino. O 

espaço proporcionou por meio da ação, o desenvolvimento do senso crítico, da 

consciência política e do pertencimento nos estudantes que participaram. Muitos erros 

aparentemente foram cometidos de ambos os lados, ocupantes e contra-ocupantes, porém 

agora é possível visualizar esses erros e posicionamentos ideológicos e políticos antes 

velados. 

Como a disciplina de Epistemologia do Meio Ambiente desempenha esse papel 

de formadora do senso crítico, os estudantes e o professor Kenny continuaram suas 

atividades na ocupação, onde também atuei como monitor (agora voluntário) e 

propusemos o debate das bases do curso de uma maneira diferente da que é feita de 

costume, nos trabalhos de campo onde é feita a imersão durante 3 dias. A imersão em 

2016 já estava ocorrendo na Ocupação das Universidades. Portanto, aproveitamos a 

oportunidade para propor aos estudantes da disciplina que analisassem os temas propostos 

em epistemologia a partir do olhar dos outros. 

 Desse modo, com todas as dificuldades impostas pelas condições inesperadas da 

ocupação, realizamos uma reunião onde propusemos a construção de uma entrevista, 

semi-estruturada a ser realizada com professores da UFF. Participaram da atividade 17 

dos 35 discentes inscritos na disciplina semestre de 2016.2. A turma  tratou na entrevista 

a temática da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da Ciência Ambiental 

totalizando 12 questões chave (ver ANEXO 1). Esse material produzido, seria 
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posteriormente debatido pelos estudantes da disciplina durante a ocupação e também 

serviria de método avaliativo utilizado pelo professor Kenny, como trabalho final de 

Epistemologia do Meio Ambiente. Entretanto, com o fim das ocupações em 2016 não 

houve local nem tempo hábil para a realização do debate sobre o material gerado. Foram 

gerados 17 relatórios das entrevistas ( ver ANEXO 2) com 5 professores tanto da UFF , 

sendo 4 do curso CAMB UFF,  quanto professores da rede de ensino fundamental e 

médio.   

Contudo, o material ainda pode ser disponibilizado para as futuras turmas de 

Epistemologia do Meio Ambiente ou em seminários e pesquisas pois demonstra ter tido 

um resultado bastante significativo, pela diversidade de profissionais que em sua maioria 

não pertenciam aos quadros da UFF, mas que de alguma forma demonstraram já ter tido 

contato com o método interdisciplinar de ensino. Por outro lado, as entrevistas de modo 

geral demonstraram ainda ser necessário maior esclarecimento do público acadêmico  

com relação ao que é o método interdisciplinar, sua diferença entre a multi e a 

transdisciplinaridade.  

Queremos aqui destacar de forma ilustrativa algumas da conclusões e 

apontamentos feitos pelos estudantes. Construímos assim uma prática em que o estudante 

pudesse não só desenvolver suas competências para levantamento de dados e informações 

de cunho qualitativo, como também o senso crítico sobre o próprio método do curso de 

Ciência Ambiental e sua importância diante do cenário de crise proposta no Brasil. O 

objetivo foi estimular essa prática, sem pretensões de ditar o que é certo ou errado em 

termos epistemológicos, mas sim estimular a crítica e a competência investigativa em si. 

Assim como disse Boa Ventura Santos, “ é preciso voltar ao senso comum”. 

Das indagações e conclusões dos entrevistadores que mais chamaram a nossa 

atenção podemos destacar:  

“Um dos pontos mais interessantes da entrevista foi compartilhar da 

visão do professor entrevistado, Antônio Carlos, sobre o que é meio 

ambiente. Assim como eu, ele enxerga o meio ambiente como 

integração. "Eu, todas as pessoas e tudo que há em volta". Ilustrando 

que mesmo sendo de uma área de pesquisa e atuação diferentes da 

minha conseguimos conversar e nos entender através desse pensamento 

que deveria ser universal. Um outro ponto muito importante que ele 

coloca em questão, também, é a avaliação da Capes em cima dos 

trabalhos inter e transdisciplinares. Pois muitas das vezes as revistas 

que trabalham com esse tipo de pesquisa não são tão bem avaliadas 

quanto as que trabalham com pesquisa mais quadrada, disciplinar.” 

(Gabriela Marinho de Souza, 2016) 
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 Todos os 17 estudantes da turma que participaram da atividade proposta relataram 

que a “experiência foi enriquecedora” ( ver Apêndice 2) e que contribuiu para o seu 

melhor entendimento sobre as questões debatidas ao longo da disciplina e da dificuldade 

em se realizar projetos e práticas interdisciplinares. Além disso, houve amplo 

entendimento da relevância e importância do curso para solucionar e orientar problemas 

práticos do exercício profissional de outras áreas que carecem do diálogo de saberes. 
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CONCLUSÃO  

Como pudemos observar o cenário proposto à Ciência Ambiental enquanto área 

do conhecimento é desafiador e complexo. Entretanto devemos sempre ter em mente que 

a área em si não define o perfil, nem mesmo os métodos (inter, multi ou transdisciplinares 

de um curso). O Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental busca formar profissionais 

capazes de perceber a realidade complexa da questão ambiental e operar nessa realidade 

baseados no conceito de racionalidade ambiental.  

O desafio real do cientista ambiental seria, portanto, o de articular esses saberes 

de forma prática, de modo a encontrar meios mais efetivos para solucionar a crise 

ambiental em que a sociedade está mergulhada. Parte, antes de mais nada, da necessidade 

de entender a complexidade da questão ambiental no campo das externalidades e 

convidar, a partir de uma linguagem mais permeável, as outras áreas do conhecimento a 

internalizar e assumirem suas externalidades. Deste modo, caber a esse profissional 

empreender esforços no sentido de reorientar as práticas científicas de volta a uma 

cooperação e uma dialética que possa nos levar a soluções da crise civilizatória e 

ambiental que vivemos. Portanto, a Ciência Ambiental, imbuída de uma racionalidade 

ambiental, poderia auxiliar nos processos de mediação dos conflitos socioambientais, 

dando voz aos anseios dessas populações e garantindo o seu direito a existência, que tem 

sido negligenciado de modo geral pelo capital, que não assume, se não por força de lei, 

as externalidades dos seus meios de produção.  A Ciência Ambiental é portanto, um 

campo do saber, que busca compreender as interações entre o homem e o ambiente em 

seu contexto complexo, para intervir de modo eficiente e eficaz,  nos processos de 

degradação socioambiental, que as relações humanas de cunho econômico e sociopolítico 

geram ao ambiente. 

É no campo da prática interdisciplinar de pesquisa que parece residir a maior 

lacuna a ser preenchida pelo curso. Apesar de ter uma equipe de docentes multidisciplinar, 

estes ainda estão construindo relações de múltiplos entendimentos entre as suas 

linguagens científicas e os problemas comuns e de ordem complexa que circunscrevem 

as suas áreas do conhecimento. O curso, apesar de ter uma proposta inovadora e 

empolgante está diante do desafio de articular-se dentro de uma estrutura universitária 

fragmentada. Esta estrutura parece influenciar diretamente a qualidade da 

interdisciplinaridade na Ciência Ambiental, pois dificulta a criação dos espaços 

dialógicos formadores, necessários ao exercício do pensamento crítico. Este espaço que 
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mencionamos, muitas vezes precisa ser criado com luta, como no caso das ocupações que 

possibilitaram a realização da tarefa proposta para a disciplina de epistemologia em 2016. 

Para muito além disso, as ocupações romperam ainda que por pouco tempo com a 

estrutura fragmentada do conhecimento e possibilitaram aos estudantes exercitarem suas 

competências e desenvolverem outras a partir da práxis. 

Concluímos que o problema da interdisciplinaridade aplicada a Ciência 

Ambiental era o não entendimento do que ela é de fato. De modo geral, essa é uma 

problemática que não esgotamos, mas podemos apontar que a interdisciplinaridade na 

Ciência Ambiental se dá no processo de interação dialógica das áreas do conhecimento, 

mais os saberes específicos de cada uma, orientadas a um objeto comum e complexo que 

é o ambiente e as questões humanas que o permeia. Não é uma mera junção de objetos 

teóricos como vimos, é em suma um processo. A interdisciplinaridade portanto jamais 

poderá ter uma definição final, pois assim como o ambiente, é complexa e se modifica a 

partir das perspectivas e interações que a atravessam. 

A transdisciplinaridade na Ciência Ambiental se configura não por  um método 

em si, mas por uma percepção que o discente desenvolve a medida que avança no curso. 

Ela se dá pela desconstrução e construção ideológica do cientista ambiental. Perpassa 

necessariamente pelo método interdisciplinar para provocar essa transformação. Basta 

observar o efeito do prefixo trans-  na palavra formação. Transformar é tornar algo 

diferente. Logo, transformar um cidadão, atravessado por toda a estrutura fragmentada de 

saber e pela racionalidade capitalista, em um cientista ambiental é o objeto final deste 

curso, e cada um terá seu próprio processo até perceber o mundo de forma complexa e 

transdisciplinar. A transdisciplinaridade na Ciência Ambiental não se trata de uma utopia 

portanto, mas sim de uma perspectiva que se materializa no exercício profissional do 

cientista ambiental. 

A multidisciplinaridade por sua vez trata não do método, que é inter, e nem do 

trans que é o sujeito cientista ambiental, trata sim do outro. A multidisciplinaridade 

demonstra a estrutura das equipes em pesquisas ambientais, empresas, governos etc. O 

conhecimento nela passa paralelo, resolvendo problemas que parecem não se encontrar, 

não desconhecendo o outro como na disciplina, mas mantendo-se em seu território. 

Assim, na Ciência Ambiental a multidisciplinaridade configura por exemplo a 

equipe de docentes do curso, oriunda de diversas áreas do conhecimento que se 

coordenam com um objetivo fim, nesse caso, formar cientistas ambientais. Mesmo que 

estes de fato não o sejam, com seu método de ensino estando comprometido com a 
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interdisciplinaridade e portanto com a estratégia dialógica, as interações necessárias para 

formar o cientista ambiental poderão ocorrer.  

No que concerne a disciplina de Epistemologia do Meio Ambiente ainda há muito 

a ser debatido. Porém, podemos concluir que a sua presença no currículo é além de 

necessária, essencial. Contudo, talvez o que seja importante repensar não seja a disciplina 

em si, mas a estrutura de ensino do curso como um todo. Mesmo sendo um curso que 

busca a transdisciplinaridade, e utiliza o método interdisciplinar, este carece de melhorias 

no que concerne a qualidade da sua aplicação. Como pudemos avaliar no estudo de caso 

sobre a estrutura curricular do curso de Ciência Ambiental,  77,4 % do currículo se dá em 

disciplinas obrigatórias. Eis aqui uma contradição fundamental. Um curso 

interdisciplinar que se baseia em disciplinas. Nota-se portanto que o problema transcende 

ao próprio curso e se insere na estrutura universitária da UFF. Mas no que tange a carga 

horária de obrigatórias, sugerimos que essa seja mantida, já que as disciplinas em si estão 

consolidadas, mas que em contrapartida, programas e projetos  interdisciplinares sejam 

realizados entre elas, favorecendo o espaço de diálogo de saberes.  

Em termos de carga horária, o curso de Ciência Ambiental poderia considerar um 

aumento, mas que fosse utilizado não para o incremento de disciplinas obrigatórias, mas 

para a flexibilização do currículo, no que tange as disciplinas de escolha (apenas optativas 

e eletivas) que são apenas 5. Outro ponto importante seria o de poder descomprimir o 

currículo, dado que há semestres em que são ministradas 6 disciplinas ao mesmo tempo, 

sendo 4 horas semanais por disciplina, num modelo fragmentado de conhecimento e 

geração de trabalhos.  

Como dito anteriormente, houve um tipo de abordagem interdisciplinar dos 

conteúdos pelos Docentes que lecionaram as disciplinas nesse momento do curso (2º 

período). No entanto, o potencial a ser desenvolvido com por exemplo, aulas-debate entre 

pesquisadores que têm temas em comum ou mesmo divergentes, são espaços dialógicos 

que precisam ser mais suscitados na Ciência Ambiental. Outro ponto que merece destaque 

é o de aplicação do método de aprendizagem baseada em projetos, que em muito contribui 

para essa formação crítica dos estudantes de Ciência Ambiental. Porém, não encontra 

apoio necessário em outras disciplinas ( as vezes 6 por semestre), o que sobrecarrega-o, 

tornando o que seria um processo proveitoso de práxis da interdisciplinaridade ambiental 

numa tortura psicológica a partir da pressão por resultados. 

Dar mais tempo para o estudante de ciência ambiental se dedicar a práticas de 

pesquisa e profissionais, e pensar estratégias didáticas coletivas entre os professores, de 
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modo a reduzir a carga de trabalhos fragmentados e produzir conhecimentos 

interdisciplinares seria portanto o ponto central desta proposição. Ao invés de trabalhos, 

no sentido de tripalium, ou seja, máquina de tortura, que moem consciências, poderíamos 

ter propostas de pesquisas interdisciplinares por período, que visassem melhorar o 

desenvolvimento das competências do discente enquanto cientista. Seria portanto um 

modelo alternativo que prezaria a cabeça bem-feita, como discutimos anteriormente. 

 Os resultados das entrevistas realizadas, tanto em vídeo como em áudio 

trouxeram a tona para os discentes uma perspectiva de fora, sobre os temas centrais que 

permeiam a sua formação. Não abordamos aqui o conteúdo em si das respostas dadas 

pelos entrevistados. A proposta da didática em si era saber as opiniões dos docentes sobre 

questões epistemológicas fundamentais da Ciência Ambiental, porém o objetivo era o de 

estimular o pensamento crítico do discente (entrevistador) e deixá-lo a vontade para 

utilizar as ferramentas de pesquisa e objetos teóricos que obtiveram até aquele momento 

do curso. Portanto, pudemos notar que apesar dos contratempos e dificuldades, o interesse 

dos discentes em realizar as entrevistas e sua satisfação e questionamentos expressos nos 

relatórios mostraram que é preciso que o curso pense práticas didáticas integradas, com 

objetivos em comum, visando reduzir o tempo desperdiçado em trabalhos, e estimulando 

a pesquisa e o interesse dos discentes de ciência ambiental. Portanto vale destacar a 

afirmação de MORIN (2010) de que  “mais vale uma cabeça bem-feita do que uma 

cabeça muito cheia”. 

Houveram muitas limitações no que concerne a este estudo, não sendo possível 

esgotar o assunto, que aliás tende a se expandir. Levantamos mais questionamentos do 

que necessariamente respostas. Uma dificuldade foi o tratamento dos dados documentais, 

tanto do projeto como dos relatos dos estudantes da disciplina epistemologia. O método 

de pesquisa que propusemos para a aquisição das informações dos entrevistados na 

prática didática em epistemologia ficou pouco claro para os estudantes, ou mesmo foi 

pouco trabalhado pela falta de tempo. Achamos portanto que o recorte de público-alvo na 

entrevista semi-estruturada que propusemos ficou vago, o que fez com que os discentes 

escolhessem também professores do ensino médio, excedendo o escopo desta pesquisa. 

Recomendamos que o formulário seja reformulado para experiências futuras e construído 

de forma participativa, com os estudantes da disciplina.  

  Portanto achamos pertinente apontar para que em próximas pesquisas possamos 

investigar os seguintes pontos: 
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1) Introduzir os conceitos de pesquisa qualitativa com práticas de estudos de caso 

como é feito em Crítica, Consciência e Cidadania, Socioambiental; 

2) Investigar e identificar que competências de fato são desenvolvidas ao longo do 

curso a partir dos conteúdos e questões-problema propostos? 

3) Qual a perspectiva do cientista ambiental frente aos desafios propostos no atual 

cenário ambiental do Brasil? 

4) A disciplina de epistemologia do meio ambiente precisa realmente ser oferecida 

no segundo semestre de formação em ciência ambiental?   Será que ofertá-la a 

partir do quinto período não seria uma melhor opção? Tal consideração parte do 

princípio de que tal debate carece de uma formação de base teórica a qual os 

estudantes no segundo período de formação, muitos deles na sua primeira 

graduação, não têm os instrumentos teóricos e nem a prática de leitura necessária 

para discutir os temas abordados na epistemologia e de fato realizar uma reflexão 

teórica mais profunda sobre o que é a Ciência Ambiental e qual o papel dele no 

seu processo de construção.     Acreditamos que o estudante já teria mais condições 

de realizar uma avaliação melhor do seu papel e o da própria universidade na 

formação da Ciência Ambiental, dos contextos estruturantes das relações inter e 

extra curso e para além disso da práxis da interdisciplinaridade. Os conteúdos 

tratados na disciplina de Introdução a Ciência Ambiental são sufucientes e 

trabalhados da forma mais 

5) Que disciplinas são oferecidas concomitantemente à epistemologia do meio 

ambiente?  

6) Qual a carga horária semanal dos estudantes e qual o nível de coesão 

interdisciplinar dos conteúdos abordados nas disciplinas de cada período? 

 

Acreditamos que essas indagações poderão, portanto, nortear novos estudos e 

suscitar outras que não tenhamos observado, de modo que contribuam para o 

aperfeiçoamento contínuo do Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental da UFF, no 

que tange aos métodos interdisciplinares e no seu modelo de ensino. Do mesmo modo 

esperamos que outros cursos da UFF e de outras Universidades possam se valer das 

discussões aqui propostas para que possamos juntos, no futuro, ter condições de dar conta 

da crise do conhecimento que enfrentamos. 
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Apêndice 1 – Proposta de Prática Didática em Epistemologia de Meio Ambiental 
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Tema: Entrevista aos docentes da UFF sobre a questão ambiental, complexidade e 

interdisciplinaridade na Universidade. 

A proposta inicial da entrevista é saber qual a opinião dos docentes da UFF sobre 

a temática abordada na disciplina de epistemologia do meio ambiente, devendo ser 

aplicada pelos discentes da disciplina visando pô-los em contato direto com as múltiplas 

visões e opiniões sobre os temas abordados. Com isso objetiva-se de forma prática 

desenvolver o senso crítico dos estudantes da disciplina sobre as dificuldades  de mudar 

a práxis pedagógica na realidade, dados os desafios e paradigmas impostos pelo modelo 

científico vigente. A criação de perguntas ou supressão das que estiverem no roteiro por 

necessidade é livre. Cada estudante pode criar a partir da linha proposta e através dela.  

Recomenda-se que se registre a entrevista em forma de gravação de áudio ou 

vídeo para facilitar a transcrição das respostas. Nesse caso deve-se pedir o direito de 

imagem do entrevistado, pedindo-lhe que escreva de próprio punho que: eu, fulano de tal, 

rg tal, autorizo o uso da minha imagem e voz para os fins desta pesquisa podendo ser 

divulgada em meio digital ou exibida em seminários públicos. 

O tempo estimado de duração de cada entrevista é de aproximadamente 1 hora, 

sendo que essas horas poderão, a critério da Coordenação do Curso de Ciência Ambiental, 

ser computadas como horas de atividades complementares de pesquisa. 

Cada estudante deverá entrevistar no mínimo 2 professores, e realizar as 

entrevistas, devendo entregar o resultado final por e-mail até o dia 6 de janeiro. Ao final, 

o estudante deverá entregar junto do material coletado um breve relato de como foi para 

ele essa experiência e o que mudou na visão dele após ver os resultados. 

O resultado final consolidado será publicado na internet para livre acesso dos 

entrevistados e pessoas interessadas no tema. 

 

Sugestão de questionário: 

1- Qual o seu nome, a sua formação e com que área de pesquisa trabalha atualmente? 

 

2- O que é meio ambiente para você? 

 

3- Que disciplinas leciona atualmente? 

 

4- O que é interdisciplinaridade para você? 

 

5- E a transdisciplinaridade? 
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6- Você já participou de alguma pesquisa em equipe interdisciplinar na qual o objetivo 

fosse resolver ou entender algum problema socioambiental? Poderia citar? 

 

7- Se já, nessa pesquisa a proposta metodológica de construção desse conhecimento, a 

seu ver era inter, multi ou transdisciplinar? Por que? 

 

8- E se não trabalhou o método interdisciplinar, acha válido trabalhar em algum 

momento ou disciplina? Vc acha que o método interdisciplinar é valorizado? 

 

9- O que achou mais difícil nessa experiência? 

 

10- Quais as vantagens e desvantagens de se trabalhar numa equipe interdisciplinar? 

 

11-  O que acha da proposta do curso de bacharelado em ciência ambiental, considerando-

se que ele tende para o método interdisciplinar visando o desenvolvimento de um 

olhar polipercetivo e transdisciplinar do cientista ambiental? 

12- O que acha que poderia mudar na UFF de modo a favorecer um maior diálogo de 

saberes entre os cursos, dado que não só os problemas ambientais são de ordem 

complexa, mas também todos os demais aos quais estão intrinsecamente ligados ( 

ex.; habitação, saúde, modelo econômico e suas implicações socioambientais, 

políticas públicas, etc)? 

 

Foi debatido no encontro de hoje, 12/12/16, que seriam criados mecanismos de 

comunicação da turma, devendo ser criado um grupo no facebook para a postagem de 

materiais e uma pasta no google drive para compartilhar as entrevistas e relatos. 

 

Além disso foi deliberado que articularíamos a criação de um mini-curso de práticas 

interdisciplinares com ênfase na produção audiovisual para o desenvolvimento da 

sensibilidade e percepção ambiental. A proposta, requer planejamento e poderá ser 

implementada a partir do primeiro semestre de 2017, abordando temáticas como; 

● Linguagem cinematográfica 
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● Roteirização 

● Produção ; equipamentos, locações, ferramentas de edição básicas. 

● Editais de audiovisual para produção de curtas e documentários ambientais. 

● Oficina a ser realizada em parceria com o coletivo kbça d’nega sobre a temática 

de cinema independente. 
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Apêndice 2 - Relatos das entrevistas realizadas pelos estudantes da turma de 

epistemologia do meio ambiente em 2016 

Relato de entrevistador Sávio Bond 

 

Entrevistada: Nancy Muller 

Entrevistador: Sávio Bond 

Função atual: coordenadora do ensino médio do Colégio Santa Mônica 

Formação: Pedagogia 

Matérias que já lecionou: Português e História 

 

Análise do trabalho 

O trabalho teve o intuito de mostrar as diferentes visões dos professores brasileiros, sobre 

o tema da interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e transdisciplinaridade, e também 

como eles enxergam e valorizam tais temas para o futuro da educação do país. Professora 

Nancy, é coordenadora de uma das unidades do ensino médio do colégio Santa Mônica, 

foi escolhida para a entrevista pois quando lecionava sempre buscava interligar os 

saberes, mostrando sempre que uma matéria anda junto com a outra. Em suas resposta 

podemos observar que sempre procurou montar uma equipe interdisciplinar para 

melhorar a educação em seu colégio, porém ainda é evidente que o colégio tenta ser, mas 

como são casos isolados que realmente se importam com o tema, a busca por um saber 

que transita em todas as disciplinas não foi concretizada, ainda. Em suma, a experiência 

de fazer o trabalho foi enriquecedora, no princípio de que podemos observar a vontade de 

alguns profissionais em fazer algo realmente bom, mas essa vontade acaba ficando presa 

pela imaturidade de alguns, em acreditar que a interdisciplinaridade é apenas o que 

fazemos na redação para o enem. Por isso o diálogo entre gerações diferentes é muito 

importante, poder conversar com seu professor como igual, e não como superior a você, 

como o ensino brasileiro tenta pregar, isso acrescenta na educação e só mostra que o 

mundo é muito maior fora da caixinha de um ensino cheio de paradigmas.  
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Relato de entrevistador Lorena Ribeiro Kall 

Prática Didática – Epistemologia do Meio Ambiente 

Discente: Lorena Ribeiro Kall 

Docente: Marineide Prazeres Ribeiro 

 

Tema: Entrevista aos docentes da UFF sobre a questão ambiental, complexidade e 

interdisciplinaridade na Universidade. 

A proposta inicial é a realização de uma entrevista para conhecer a opinião dos docentes 

da UFF sobre a temática abordada na disciplina de epistemologia do meio ambiente. Com 

o objetivo de desenvolver o senso crítico dos próprios estudantes da disciplina sobre as 

dificuldades práticas de mudar a práxis pedagógica na realidade, dados os desafios e 

paradigmas impostos pelo modelo científico vigente. 

Análise:  

  O propósito dessa entrevista foi tentar passar, através de alguém que tem uma visão e 

um conhecimento maior na área transdisciplinar, uma opinião sobre o que ela acha sobre 

o nosso curso de bacharel em Ciência Ambiental e também sobre o que um ambiente 

transdisciplinar pode vir a gerar na sociedade. 

  Com base na entrevista realizada eu pude perceber que o assunto transdisciplinaridade 

e interdisciplinaridade são temas difíceis de serem abordados pois nem todos tem essa 

visão de mundo. 

  A entrevistada Marineide Ribeiro me revelou que a partir da formação dela em Ciências 

Físicas e Biológicas ela pode entrar em um mercado de trabalho diferenciado por possuir 

esse conhecimento abrangente. E com isso, pude perceber que existem áreas de 

conhecimento que são mais valorizadas do que outras, o que muitas vezes pode gerar 

algum tipo de competição ou até de superioridade entre os colegas de trabalho.  

  Um ponto importante a ser ressaltado foi o de que quando juntamos diferentes 

disciplinas em prol de um bem maior podemos ter grandes resultados e cada vez mais a 

troca de conhecimento acontece. Como uma aluna do segundo período de Ciência 

Ambiental eu já pude perceber, mesmo que em pouco tempo, a importância de termos 

matérias tão distintas, ao nossos olhares, mas que quando paramos para analisar todas 

estão interligadas de alguma forma, e com isso uma matéria é usada como ferramenta ou 

base para outras que ainda virão. 

  Por conseguinte, sempre que formos abordar o assunto de interdisciplinaridade é 

importante lembrar que todos temos campos de visão diferentes e que se é necessário 

saber ouvir o que o outro tem a falar por experiência própria e também tentar absorver os 

conhecimentos de áreas distintas para que não tenhamos apenas uma visão de mundo. 
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Relato de entrevistador Gabriela Marinho de Souza 

Universidade Federal Fluminense 

Epistemologia do Meio Ambiente 

Ciência Ambiental 

 

A entrevista foi realizada por Gabriela Marinho de Souza, aluna do curso de 

bacharelado em Ciência Ambiental e o entrevistado foi Antônio Carlos Nogueira, 

Engenheiro Agrônomo, com mestrado em economia e sociologia, doutorado em 

comunicação e atua com gestão universitária, sendo um dos fundadores do curso de pós-

graduação de ciências sociais em desenvolvimento, agricultura e sociedade (CPDA). 

Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atualmente leciona disciplinas 

na área da Sociologia. Com a entrevista, percebe-se que a escassez da inter e 

transdisciplinaridades não ocorrem apenas na UFF, mas sim em todo campo universitário. 

Mesmo sendo uma construção rica, isso ainda afeta o pensamento do século XIX de 

muitas universidades, sendo considerado até uma agressão querer misturar diversas áreas 

do conhecimento como sociologia e economia; além das dificuldades de um profissional 

dialogar com outras disciplinas. Um dos pontos mais interessantes da entrevista foi 

compartilhar da visão do Antônio Carlos sobre o que é meio ambiente. Assim como eu, 

ele enxerga o meio ambiente como integração. "Eu, todas as pessoas e tudo que há em 

volta". Ilustrando que mesmo sendo de uma área de pesquisa e atuação diferentes da 

minha conseguimos conversar e nos entender através desse pensamento que deveria ser 

universal. Um outro ponto muito importante que ele coloca em questão, também, é a 

avaliação da Capes em cima dos trabalhos inter e transdisciplinares. Pois muitas das vezes 

as revistas que trabalham com esse tipo de pesquisa não são tão bem avaliadas quanto as 

que trabalham com pesquisa mais quadrada, disciplinar. O cenário tem chance de mudar, 

pois aos poucos estamos conquistando um espaço diferenciado; e pude perceber isso com 

a publicação surpreendente de que as normas ABNT não serão mais obrigatórias. Diante 

disso, uma proposição pelo entrevistado foi a de fazer uma revolução cultural em toda 

universidade, tentando de alguma forma integrar os diversos saberes nos diversos cursos. 
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Relato de entrevistador Isaac Tassinari Faccini 

Epistemologia do Meio Ambiente 

 

Aluno: Isaac Tassinari Faccini 

Entrevistado: Bruno Hasselmann Prunes 

 

 

O Entrevistado, Bruno, formado em História pela universidade Unilasalle, deixou 

claro durante a entrevista, sua posição quanto a interdisciplinaridade. O professor Bruno 

teve contato com a metodologia, tanto em cenário de estudante, quando professor. Falar 

sobre como foi interessante, a experiência de ter presenciado uma palestra com viés 

histórico tendo participação de um químico que podia incrementar a palestra com 

explicações sobre acontecimentos na segunda guerra mundial, sobre o ponto de vista da 

química nos acontecimentos. Durante a entrevista, o professor Bruno também discorre de 

uma de suas experiências como professor, em que leva seus alunos para o Museu da 

Quinta da Boa Vista, juntamente a um professor de ciências, onde pôde levar uma atuação 

somada de ensinamento sobre vários aspectos sociais, culturais, antropológicos e claro, 

científicos, como um todo, já que todas essas ciências foram exploradas no ensino, nesta 

experiência, de forma conjunta.  

 

O professor Bruno acha muito válida a proposta interdisciplinaridade no ensino, 

pois acredita que os esforços somados de áreas que muitas vezes parecem distintas, 

fomentam melhor o ensino na cabeça dos alunos, pois eles podem enxergar fatos onde os 

tópicos das matérias são ou foram aplicados e essa proximidade da prática torna os 

assuntos mais interessantes e mais fáceis de se assimilar. 

 

Bruno ficou surpreso e acha muito interessante o fato do curso de Ciência 

Ambiental ter essa ideologia, pois acha que isso é realmente um fator muito importante 

para formar um profissional com visão mais abrangente e que consiga transitar entre as 

áreas de conhecimento para buscar práticas e soluções mais diversificadas. 
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Relato de entrevistador Letícia Torres 

Relatório Da Experiência 

Letícia Torres 

 

   Como trabalho final da matéria de Epistemologia do Meio Ambiente junto o Prof. 

Kenny Tanizaki Fonseca e o veterano de Ciência Ambiental Allan de Souza, foi proposto 

uma entrevista a docentes com o intuito de saber quais eram suas opiniões a respeito à 

questão ambiental, complexidade e interdisciplinaridade na Universidade, tendo como 

objetivo desenvolver, de forma prática, o senso crítico dos alunos que cursam essa matéria 

sobre as dificuldades práticas de mudar a práxis pedagógica na realidade, dados os 

desafios e paradigmas impostos pelo modelo científico vigente. 

   Para a realização desse trabalho, entrevistei dois professores, um professor supervisor 

da rede PIBID e o outro professor do Colégio Pedro II. O primeiro professor, o da rede 

PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) , Oscar Martins 

Figueiredo Neto, atuante na área de matemática, realizou a entrevista por áudio, em sua 

entrevista pude perceber que para este  não é tão claro o conceito de interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, entre os assuntos abordados, obtendo algumas respostas de forma 

mais superficial, e outras não sendo respondidas pelo fato de não ter passado pela 

experiência interdisciplinar, não concordando tanto com suas respostas. 

    O segundo professor, do Colégio Pedro II, Márcio Nasser Medina, atuante na área de 

física, realizou a entrevista de forma escrita e depois um vídeo, ao contrário do prof. 

Oscar, pude perceber nessa entrevista que Medina possui mais fundamento para falar 

sobre os temas abordados pois fez mestrado sobre transdisciplinaridade através do teatro, 

tendo assim mais facilidade de responder as perguntas de forma mais clara e objetiva, 

sendo mais de acordo com a ideia que tenho sobre tais temas. 

     Essa experiência foi muito gratificante, pois pude perceber que nem todos docentes 

sabem o conceito de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e como aborta-los em 

sala de aula. E apesar de não ser um conceito tão novo, sabemos que não é utilizado nas 

escolas e faculdades com a frequência que tinha que ser, havendo em poucas matérias um 

processo de ligação entre duas ou mais disciplinas. 
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Relato de entrevistador Débora Guerreiro de Oliveira Silva 

 

Débora Guerreiro de Oliveira Silva 

Relato 

Primeiramente, meu objetivo desde o início era buscar uma/um professor/a que 

trabalhasse na área de artes e comunicação, pois ao meu ver, esta área se mostra 

necessitada de uma forte metodologia inter e transdisciplinar nos tempos atuais. Assim, 

por já obter contato com alguns docentes e discentes  do Instituto de Artes e Comunicação 

Social, convidei a professora Eliany Salvatierra do Departamento de Cinema e Vídeo para 

ser entrevistada e participar do trabalho. 

Nas conversas antes, durante e depois da entrevista, tomo ciência de vários 

trabalhos, pesquisas e projetos na dinâmica inter e transdisciplinar orientados pela 

professora Eliany. Quanto às definições de interdisciplinar e transdisciplinar que a 

professora propõe, elucidaram dentro de minha mente tais questões que, segundo a 

professora são tratadas e teorizadas há 20 anos, porém somente neste século estão 

progressivamente se tornando práticas.  

Com esta entrevista ganhei certas esperanças, não porque estamos revertendo esse 

processo de individualidade e separações de conceitos do ser humano e da natureza, mas 

sim porque estão ocorrendo atividades que mostram na prática como a noção de 

coletividade e compartilhamento dos variados conhecimentos faz bem para o ser humano, 

faz bem pra natureza e faz bem para o meio ambiente. 
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Relato de entrevistador Leonardo Terra 

 

Relato de experiência de entrevista sobre interdisciplinaridade no curso de 

Bacharelado em Ciência Ambiental. 

 

Entrevistador: Leonardo Terra (Aluno de Bacharelado em Ciência Ambiental - UFF) 

Entrevistado: Diego Ramalho (Docente de Filosofia do Ensino Médio do Colégio Pedro 

II) 

 

A entrevista foi feita com o objetivo de acrescentar diferentes visões de docentes 

sobre os conceitos de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade, além do significado de pensamento poli-perceptivo. 

 

O entrevistado neste estudo, foi um professor secundarista, que leciona a 

disciplina de Filosofia em uma instituição federal: o Colégio Pedro II. Diego Ramalho é 

um Docente de 26 anos que teve sua formação acadêmica na Universidade Estadual do 

Rio do Janeiro (UERJ) e desde que se formou em Licenciatura e Bacharelado em 

Filosofia, vem dando aulas da disciplina para alunos do Ensino Médio. 

A entrevista foi muito interessante ao meu ver pois mostrou características do 

Ensino Básico, que são reflexo das condutas tomadas nos cursos de ensino superior. As 

respostas do entrevistado em relação à interdisciplinaridade nas escolas demonstra que 

nesse ambiente, ainda existe uma fragmentação expressiva das diferentes áreas de 

conhecimento, e que em sua maioria, estas não dialogam e não propõe atividades de 

integração e horizontalização. 

Segundo o professor, “ as disciplinas são como caixinhas”, em que cada uma delas, 

aplica seu conteúdo de forma individual e separada, não havendo uma interação entre os 

assuntos tratados. 

As visões de meio ambiente, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, 

transdisciplinaridade e pensamento poli-perceptivo do professor foram de acordo com 

as minhas visões e com as visões do curso de ciência ambiental. 

Segundo Diego, se a interdisciplinaridade fosse aplicada à todos os níveis de 

educação e seus formatos, não haveria problemas de demandas de mercado tais quais 

temos hoje. 

Diego disse também que acha incrível a metodologia do curso de Ciência Ambiental e 

disse que é uma pena que esse curso seja uma exceção no sentido do método 

transdisciplinar aplicado. Ele alega que se essa metodologia fosse algo difundido e 

implementado nos mais diversos âmbitos educacionais, a qualidade do ensino seria 

muito maior pois haveria a possibilidade de se transitar entre as diferentes áreas de 

conhecimento, reduzindo assim o nível de dependência de profissionais de diferentes 

áreas para compor uma ideia sobre um assunto interdisciplinar, por exemplo. 

 

Enquanto aluno do curso de bacharelado em Ciência Ambiental, achei muito 

interessante o ponto de vista do professor em relação à educação em geral e em relação 

à metodologia do curso de ciência ambiental e sua importância para o futuro do sistema 

acadêmico. Não pude deixar de concordar com todas as queixas e as problematizações 

citadas pelo professor, e, além disso, concordo totalmente com a ideia do professor, de 

que essa reforma no pensamento da educação é fundamental para motivar uma 

autonomia do aluno em qualquer esfera da educação, possibilitando assim o 
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aprimoramento do pensamento crítico e plural no sentido de perceber diferentes visões 

diante de um objeto de análise.  
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Relato de entrevistador Yasmim Piffer Machado 

 

Relato da experiência de entrevista para o trabalho de epistemologia do meio 

ambiente. 

Entrevistador: Yasmim Piffer Machado 

Entrevistado: Rubens Oda -Professor de Biologia no colégio Pedro II 

 

Com essa entrevista, foi notável o fato de que as escolas do ensino médio pregam, 

pelo menos, um pouco de interdisciplinaridade, mas o sistema acadêmico ainda é muito 

preso em um padrão. Principalmente na área que o professor Rubens Oda atua, em 

biologia, os sentidos de multi, trans e interdisciplinaridade tem forte ligação com outras 

áreas do conhecimento, como exemplo: química, o que permitiu a criação do “aulão”, 

aulas feitas com mais de dois professores de áreas diferentes com intuito de mostrar ao 

aluno como o conhecimento é interligado.  

Em meio a conversa, notei que o professor conhece bem o sentido de interação 

entre as áreas do conhecimento, segundo ele, essa percepção é fácil quando se faz um 

curso como Biologia, onde a maioria das pesquisas foram feitas por diferentes 

profissionais com especialidades divergentes mas com a mesma importância para 

entender por completo um assunto. 

Essa experiência da entrevista me despertou algo que eu sempre me perguntei 

durante meu ensino médio: Por que ter tantas matérias? Por que não deixar os alunos 

escolherem o que querem estudar?  

Depois de um ano desde que me formei, agora percebo que é muito importante 

ser flexível em meio às disciplinas, todo o conhecimento é interligado e é necessário um 

mínimo de dominância possível em todos os assuntos para que as pessoas não se tornem 

alienadas em uma só área. Isso tem ligação direta com a proposta de reforma do ensino 

médio, que visa diminuir o número de matérias obrigatórias e em consequência, fazer 

com que os sentidos de multi, trans e interdisciplinaridade percam mais espaço na vida 

acadêmica.  

 

 

 

Relato de entrevistador Patricia Ketlin Garcia de Oliveira: 

 

Prática Didática- Epistemologia do Meio Ambiente 

Entrevista aos docentes da UFF 

 

Discente: Patricia Ketlin Garcia de Oliveira 

Docente: Júlio Cesar de Faria Alvim Wasserman 

 

Tema: Entrevista aos docentes da UFF sobre a questão ambiental, complexidade e 

interdisciplinaridade na Universidade. 

 

O presente trabalho tem como objetivo abordar temas da disciplina de 

Epistemologia do Meio Ambiente embasado num parâmetro de perguntas e respostas 



90 

feitas pelos alunos da Universidade Federal Fluminense aos professores que lecionam 

suas disciplinas em diversas classes do Ensino brasileiro. Com isso objetiva-se de forma 

prática desenvolver o senso crítico dos próprios estudantes da disciplina sobre as 

dificuldades práticas de mudar a práxis pedagógica na realidade, dados os desafios e 

paradigmas impostos pelo modelo científico vigente. 

 

Análise da entrevista 

 

A partir das respostas do entrevistado a interdisciplinaridade é bastante aplicada 

no meio de trabalho do docente, visto que esse apresenta uma larga experiência nas 

áreas acadêmica e empresarial. Segundo o professor, suas aulas para a graduação na 

academia têm aplicações constantes da interdisciplinaridade, pois a disciplina lecionada 

requer fazer correlações com fatos da atualidade e busca de conhecimento de diferentes 

áreas. 

 

Com relação ao meio empresarial, o professor alegou que a interdisciplinaridade 

é muito presente nas empresas onde trabalha, visto que seu trabalho requer uma relação 

com profissionais de áreas distintas. 

 

No que tange a transdisciplinaridade a relação é mais complexa, onde o indivíduo 

necessita obter o conhecimento de tudo, de todas as disciplinas. E segundo o docente esse 

conceito de transdisciplinaridade não é possível apenas para um indivíduo, tornando-se 

assim algo utópico. 

 

Segundo o entrevistado, o curso de Ciência Ambiental da UFF necessita de 

desenvolvimento e ajustes no que tange ao aumento de carga horária de aulas práticas 

pois essas irão preparar melhor o aluno para o mercado de trabalho. O Cientista 

Ambiental ainda necessita estabelecer seu espaço no mercado, visto que o mundo está 

se despertando para os cuidados do meio ambiente. Para isso, tem-se a necessidade de 

profissionais preparados para manejar com maestria diversas áreas do conhecimento. 

Relato de entrevistador Monique da Silva Santos 

Prática Didática da disciplina de Epistemologia do Meio Ambiente 

 

Entrevistada: Monique da Silva Santos 

Aluna: Maria Jackeline Marques de Sousa 

 

Relato de Experiência 

 

Primeiramente tentei buscar um entrevistado ligado não diretamente ao meio 

ambiente e à assuntos relacionados para poder perceber de que forma as respostas iriam 

vir. Gostei bastante da forma como as respostas foram obtidas e da área de pesquisa da 

entrevistada. Principalmente da forma como ela retrata a proposta do curso, em que diz 

que pode dar certo se for de fato colocada em prática e obtiver o retorno dos alunos. 

Também das propostas sugeridas para favorecer maior diálogo entre os cursos. Além 

disso, ela esclareceu algo que nós, primeiramente como alunos do curso de Ciência 

Ambiental, já sabemos. Que é a falta de interdisciplinaridade nas escolas e nos cursos. 
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Com isso, temos o dever de aplicar essa interdisciplinaridade proposta pelo curso e 

expandi-la, não só para a universidade como para a comunidade.  

 

Outra coisa que me fez refletir é que a entrevistada não teve uma base 

interdisciplinar, como relata(talvez teórica, mas não prática) então, seria coerente cobrar 

interdisciplinaridade de um profissional que não sabe como pôr isso em prática? Por isso 

e mais motivos que temos que honrar a proposta do curso e exercê-la de forma honrosa. 

 

Gostei bastante da possibilidade de realizar essa atividade, foi de grande 

aprendizado e me fez refletir sobre vários questionamentos, apesar da entrevista não ter 

sido realizada da forma que eu pretendia, mas que ainda sim teve um bom resultado e 

boas respostas, ao meu ver.  
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Relato de entrevistador Giulia da Silva Brião 

Prática Didática – Epistemologia do Meio Ambiente 

Entrevista aos docentes da UFF 

Discente: Giulia da Silva Brião 

Docente: Alexandre José Firme Vieira 

 

Tema: Entrevista aos docentes da UFF sobre a questão ambiental, complexidade e 

interdisciplinaridade na Universidade. 

A proposta inicial é a realização de uma entrevista para conhecer a opinião dos docentes 

da UFF sobre a temática abordada na disciplina de epistemologia do meio ambiente. Com 

o objetivo de desenvolver o senso crítico dos próprios estudantes da disciplina sobre as 

dificuldades práticas de mudar a práxis pedagógica na realidade, dados os desafios e 

paradigmas impostos pelo modelo científico vigente. 

Análise: 

Pelo visto na entrevista, trabalhar a interdisciplinaridade é algo de difícil aplicação, já que 

é algo que incomoda por mudar o mundo, as multidisciplinas não estão habituadas a 

dialogar e não é valorizado, ou seja, remuneração justa, benefícios ou o que motive a 

desenvolver pensamentos e atitudes trans e interdisciplinares. Há muita dificuldade 

dentro da academia de desenvolver ações desse tipo, devido aos paradigmas e burocracias 

do padrão científico.  

Voltar a valorizar os conceitos tradicionais de culturas antigas, como a medicina indígena, 

seria uma boa maneira de dialogar transdisciplinarmente, ou então através de aulas com 

dois ou mais professores com uma turma aberta a diálogos, sem o padrão de uma sala de 

aula tradicional. Seriam pequenas atitudes que quebrariam aos poucos os paradigmas de 

como se faz ciência e conhecimento. 

Diálogos entre saberes e troca de conhecimento provê não só soluções melhores, mas 

também uma abertura de que todo saber é válido e de que nenhum é melhor do que o 

outro além de que todos são, no fim das contas, um conhecimento só. A Biologia sem a 

Química não funciona, e vice versa. 

Há ainda uma satisfação do discente sobre o currículo do curso de Ciência Ambiental, já 

que ele é tão inovador, transdisciplinar e necessário mesmo não conseguindo romper as 

estruturas da universidade. 
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Relato de entrevistador Juliana Dos Santos Barcelos 

Prática Didática – Epistemologia do Meio Ambiente 

Entrevista aos docentes da UFF 

Discente: Juliana Dos Santos Barcelos 

Docente: Viviane Fernandez- Professora do Instituto de Geociências  

 

Tema: Entrevista aos docentes da UFF sobre a questão ambiental, complexidade e 

interdisciplinaridade na Universidade. 

Análise: 

 

A proposta da entrevista realizada foi de grande experiência e aprendizado, levando em 

consideração a análise da visão de cada docente sobre o que abordamos na matéria de 

Epistemologia e mais, sobre o que o curso de Ciência Ambiental mais aborda. Além disso, 

compreendeu-se como interagir com a base interdisciplinar e transdisciplinar dentro das 

matérias, podendo passa-las facilmente não só em universidades, mas desde o ensino 

regular nas escolas para que haja uma visão mais aberta e uma conexão entre as diversas 

áreas de conhecimento.  

Uma observação comum entre os professores da faculdade e dos alunos que acabaram de 

chegar no ensino superior é de que ,a maioria deles chegam sem nenhuma experiência ou 

conhecimento interdisciplinar. Com isso, comprova-se que essa amplitude de diálogos 

entre as disciplinas só começa a se tornar presente a partir do ensino superior, deixando 

claro, que mesmo na faculdade essa discussão ainda é restrita a alguns cursos.  

Dentro da graduação  de Ciência Ambiental é fácil localizar a proposta curricular  

interdisciplinar e transdisciplinar  ,e além disso o engajamento dos professores em faze-

lo acontecer. Sabendo que, esse estudo vem como um desafio também para os 

professores, uma vez que suas formações foram disciplinares. Essa interligação de áreas 

é como uma quebra de barreiras provocando seres “outsiders” motivando alunos 

desapegados e prontos para o diferente. Por meio da prática de estudo que já temos visto, 

enxergo a extrema importância e a precisão do dialogo multidisciplinar dentro do curso, 

porque a pratica de problemas ambientais exige de nós, uma visão ampliada que 

componha o macro.  

Conclui-se portanto que, mesmo a pratica transdisciplinar sendo encarada como um novo 

caminho ,ainda assim é uma ideia bastante válida  para ser abordada dentro das escolas e 

universidades. Como toda nova medida, ainda não se tem a interdisciplinaridade aplicada 

verdadeiramente, precisando de ajustes e novas sugestões. Acredito que assim como 

citado no áudio, os alunos têm muito a colaborar no enriquecimento e aprimoramento 

dessa nova praticar curricular. Um exemplo claro de interação foi o movimento ocupa, 

que propôs abordagens transdisciplinares, visando aulas públicas e além da discussão do 

conteúdo, discutiu-se a questão do cenário político atual. Seria válido, repensar em novos 

métodos adaptando novos formatos de conteúdo em todas as áreas de ensino, pensando 

em um futuro educacionalmente interdisciplinar. 
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Relato de entrevistador Bárbara Gama Fonseca 

 

Prática Didática – Epistemologia do Meio Ambiente 

Entrevista aos docentes 

 

Discente: Bárbara Gama Fonseca 

Docente: Sylvana Dutra Moraes 

Valesca dos Santos Ferreira 

 

 

Entrevista sobre a questão ambiental, complexidade e interdisciplinaridade 

 

 

RELATO SOBRE A ENTREVISTA 

 

Após analisar as entrevistas, pude concluir que muitos, quase todos, alunos que ingressam 

no ensino superior, não tiveram experiências interdisciplinares. Os professores do ensino 

médio sentem falta dessas trocas de conhecimento, já que o método mais valorizado nas 

escolas é o método tradicional disciplinar. 

 

A inter e a transdisciplinaridade deveriam ser mais valorizadas em todas as instituições 

de ensino do país, já que um profissional disciplinar consegue ter uma visão mais ampla 

sobre uma situação e conseguindo resolver um problema por completo. Uma das 

entrevistadas fez parte de um grupo, que foi pesquisar e estudar os problemas acarretados 

pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana, MG. Ela relata que 

haviam profissionais de diversas áreas trabalhando em equipe e que, por mais que tenha 

sido difícil essa integração no início, com o tempo tudo foi esclarecido, as opiniões, as 

visões sobre o problema e a solução de cada profissional se juntou e formou uma 

alternativa de como tentar resolver a situação da cidade.  

 

Já a outra entrevistada, que é professora em uma escola municipal na cidade de 

Leopoldina, MG, relatou que nunca teve uma experiência de participar de uma equipe 

interdisciplinar, mas acha válido que haja trabalhos assim, pois a troca de conhecimentos 

é grande. Sendo assim, o profissional acrescenta novas formas de ver diferentes situações 

em seu ensino, o que será refletido em seus alunos. 

 

Conclui-se que hoje em dia o método de unir as disciplinas é pouco valorizado, mas que 

deve haver luta e insistência para que ele seja implementado na grade curricular de 

instituições de ensino básico e superior. Assim haverá soma de conhecimentos, que serão 

multiplicados, resultando na formação de profissionais mais visionários. 
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Relato de entrevistador Luíza Ferreira Neco 

 

Epistemologia do Meio Ambiente 

 

Discente: Luíza Ferreira Neco 

Docente: Angelica Carvalho DiMaio 

 

Crítica sobre a entrevista  

 

A professora Angélica em sua entrevista só reforçou o meu pensamento a respeito da 

multidisciplinaridade e transdiciplinaridade. Essa mistura de conhecimentos em diversas 

áreas só acrescentam informações produtivas tanto no momento do aprendizado quando 

no dia a dia, que foi o que ela mencionou ao dizer que não teve nenhum problema ao 

realizar um trabalho multidisciplinar. E o mesmo ocorre por exemplo, na graduação de 

ciência ambiental, que vem cada vez mais implementando a transdiciplinaridade na sua 

grade fazendo com que os alunos terminem seus estudos com uma vasta área de 

conhecimento. Porém, fazer com que um curso ou um trabalho seja multidisciplinar não 

é tão simples, pois isso não é o normal, e o processo de deixar de ser normal incomoda 

algumas pessoas que não conseguem visualizar o progresso a partir dessa mudança. 

Então, para finalizar, eu concordo com tudo que a professora Angélica falou e acrescento 

ao comentário que ela fez sobre alguns professores que têm dificuldade de se adaptar às 

mudanças, apesar de os professores encontrarem essa dificuldade os alunos amam essas 

mudanças e amam a multidisciplinaridade. 

 

 

  



97 

Relato de entrevistador Thiago Lutz Drabinski 

 

CRÍTICA À PROPOSTA DE PRÁTICA DIDÁTICA EM EPISTEMOLOGIA DO 

MEIO AMBIENTE 

 

 

ALUNO: Thiago Lutz Drabinski 

 

DATA: 05/01/2017 

 

PROFESSOR ENTREVISTADO: Lívia Maria da Costa Silva (Professora do 

Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental – UFF) 

CRÍTICA: A entrevista realizada com o professor foi de fundamental importância, pois 

através dessa, complementamos um pouco mais o nosso conhecimento sobre as outras 

áreas e cursos que também trabalham com o meio ambiente na UFF. 

  Foi possível analisar qual é a visão, e o que é meio ambiente para o entrevistado. 

Além disso, foi observado qual é a ideia que ele possui sobre o significado de 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade e a importância desses ao se trabalhar na área 

ambiental.  

  Através dessa entrevista, podemos compreender um pouco sobre as dificuldades 

de se realizar um trabalho interdisciplinar na UFF, visto a falta de comunicação entre os 

docentes de diferentes departamentos. O que gera uma deficiência no ensino acadêmico 

e, portanto, prejudicando na formação e na construção do pensamento do profissional que 

vai para o mercado de trabalho. 

  Há de se entender que uma equipe que trabalha de forma interdisciplinar na busca 

de soluções para problemas socioambientais é de suma importância, pois essa gera 

melhores decisões e respostas para diferentes cenários de problemas ambientais, visto que 

se tem diferentes campos de visão e formação trabalhando em conjunto para solução do 

mesmo. Por outro lado, infelizmente ainda é baixo o número de profissionais que estão 

abertos a aceitar essa visão multidisciplinar, fazendo-se necessário um maior diálogo e 

uma mudança no modelo de formação acadêmica. 

  Para concluir, em relação ao curso de Ciência Ambiental, realmente há a 

necessidade de um aumento nas matérias obrigatórias que sejam de outros departamentos, 

para que o aluno possa absorver não só a visão dos professores do curso de ciência 

ambiental, mas também de outros cursos, e assim estimular o pensamento poliperceptivo. 
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Relato de entrevistador Gisele Moura Camargo 

Prática Didática – Epistemologia do Meio Ambiente 

Entrevista aos docentes da UFF 

Discente: Gisele Moura Camargo 

Docente: Patrícia Almeida Ashley 

 

Tema: Entrevista aos docentes da UFF sobre a questão ambiental, complexidade e 

interdisciplinaridade na Universidade. 

A proposta inicial é a realização de uma entrevista para conhecer a opinião dos docentes 

da UFF sobre a temática abordada na disciplina de epistemologia do meio ambiente. Com 

o objetivo de desenvolver o senso crítico dos próprios estudantes da disciplina sobre as 

dificuldades práticas de mudar a práxis pedagógica na realidade, dados os desafios e 

paradigmas impostos pelo modelo científico vigente. 

Análise: 

A partir da entrevista realizada é possível notar que a transdisciplinaridade é uma busca 

constante dentro de nossa proposta curricular e que muitas vezes se torna difícil fazê-la, 

pois exige dos professores, cuja formação foi toda disciplinar, que atuem com alunos que 

também viveram experiências totalmente disciplinares em seu estudo regular. 

A proposta interdisciplinar é muito vivida na graduação de Ciência Ambiental 

principalmente pelo fato de que quando falamos de meio ambiente e os problemas que o 

assola estamos tratando de diversas ciências base que compõem o todo. Como citado na 

entrevista, meio ambiente é plural e essa pluralidade também deve estar contemplada na 

graduação.  

Podemos concluir que uma graduação transdisciplinar, independente do curso, é um 

desafio constante para entender, atuar e envolver todos neste novo sistema. É uma atuação 

diferenciada, fora do que costumamos chamar de normal, porém que eleva a experiência 

curricular e universitária a uma experiência de multi-visão.  

Ainda não conseguimos aplica-la verdadeiramente e nota-se que é necessário muito 

diálogo que busque soluções para a aplicação e transformação para um ensino inter e 

transdisciplinar. As ocupações nas universidades fizeram com que muitos professores 

dialogassem de forma diferente com seus alunos e trouxessem para dentro da 

universidade um modelo diferente de estudo de forma muito mais interdisciplinar, porém 

esse acontecimento veio a partir do incomodo, o ideal é repensar os métodos de ensino e 

os formatos utilizados hoje, não só na graduação como também na educação básica, pois 

são instrumentos chave para conseguir, no futuro, uma melhor atuação inter e 

transdisciplinar 


