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Resumo  

Os processos de ambientalização em curso nas Instituições de Educação Superior 
(IES) enfatizam a responsabilidade dessas na formulação e implementação de 
instrumentos e estratégias de inserção da dimensão ambiental na formação inicial de 
professores, educadores ambientais e técnico-profissional. Contudo, a 
ambientalização da educação superior envolve outros processos associados às 
dimensões do ensino, da pesquisa, extensão e gestão, os pilares sobre os quais se 
estrutura a universidade. Deste ponto de vista, passa pela internalização de saberes e 
práticas ambientais em todos os campos de conhecimento e todas as atividades das 
IES, implicando: o questionamento, a depuração e evolução de conceitos, teorias e 
métodos das ciências/disciplinas e a abertura de seus objetos de interesse a uma 
perspectiva ambiental, interdisciplinar, transdisciplinar e complexa; a redefinição dos 
perfis profissionais e dos currículos (em seus conteúdos, formatos e práticas), com a 
previsão de novos espaços e oportunidades de formação discente e docente; a 
reformulação dos conhecimentos e saberes dos docentes/pesquisadores (e sua 
integração em uma formação interdisciplinar), bem como dos valores inerentes à ação 
formativa; a construção e aplicação de critérios e indicadores ambientais que permitam 
acompanhar e/ou redirecionar as atividades de gestão/administração das IES. Trata-
se, pois, de um processo de aprendizagem permanente que deveria interessar à 
comunidade acadêmica em sua globalidade, sujeito a fatores externos e internos que 
provocam contínuas alterações de seu rumo. Nas IES brasileiras, esse processo é 
incipiente, pois raramente chega a empenhar a comunidade acadêmica em um esforço 
coletivo e coordenado. Sua efetivação exige a articulação e valorização das iniciativas 
existentes nas IES para superar as dificuldades de ordem organizativa e infra-
estrutural, além das resistências dos setores mais conservadores no meio 
universitário. Acredita-se que a formulação de políticas públicas para o setor deva ter 
como referência a noção mais abrangente de ambientalização, não podendo prescindir 
de um amplo debate intra e interinstitucional em torno dessas e de outras questões, 
conduzido em um ambiente democrático de negociação e deliberação.   

introdução  

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), promulgada pela Lei 
9.795/99 e regulamentada pelo Decreto 4.281/02, define a EA como   

os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade (Art.1o).  

A mesma Lei elege a EA componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter formal e informal (Art.2o). 



No Art.14o, a Lei encarrega um órgão gestor da coordenação da PNEA, o qual 
tem entre suas atribuições a definição de diretrizes para a implementação da EA1. 
Essas deverão contemplar princípios, estratégias e instrumentos para a incorporação 
da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de 
todas as áreas, bem como de conteúdos pertinentes à ética ambiental nas diversas 
atividades profissionais, como previsto pela PNEA respectivamente no Art.8o, Inciso II 
e no Art.10, Parágrafo 3o. Da mesma forma, as diretrizes deverão avançar propostas 
para a implementação da PNEA com relação às ações de estudo, pesquisa e 
experimentação voltadas à difusão de conhecimentos, tecnologias e informações 
sobre a questão ambiental, ao desenvolvimento de instrumentos e metodologias para 
a incorporação da dimensão ambiental em todos os níveis de ensino e à busca de 
alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área ambiental (Art.8, 
Parágrafo 3o).  

O nosso propósito, neste trabalho, é contribuir para ampliar as perspectivas de 
inserção da dimensão ambiental nas instituições de educação superior (IES), voltando 
nosso olhar não apenas para suas missões e funções 

 

que não se limitam à 
formação de profissionais qualificados - mas também para as suas responsabilidades 
diante da problemática ambiental e do desafio de seu equacionamento. 

Essa perspectiva pode revelar que a construção de valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente começa pela renovação tanto dos pressupostos epistemológicos e 
metodológicos/pedagógicos/didáticos que regem as atividades acadêmicas de ensino 
e pesquisa, como da organização e da dinâmica das IES. Uma tarefa dessa 
envergadura exigiria, por sua vez, a formulação de estratégias e instrumentos 
adequados para sua realização, e a necessidade de seu enquadramento nas atuais 
políticas públicas sobre a educação superior.  

a problemática ambiental como oportunidade para a renovação da 
educação superior  

Para Delgado (2003) o problema ambiental é um problema social, de natureza 
cognitiva, econômica, política e ideológica, e sua superação não pode ser pensada 
somente em termos de mudança de atitudes, demonstração de idéias, 
esclarecimentos conceituais, formação de habilidades ou modificação de 
sensibilidades, aspectos que, em sua concepção, deveriam inscrever-se em um 
projeto mais profundo de transformação cultural.  

De nada vale que tentamos dotar o homem de conhecimentos 
positivos sobre a dinâmica da natureza e das rupturas que 
nossos modelos de interação produtiva com ela provocam, se 
não formularmos, como assunto central, a consideração dos 
limites culturais desse sujeito provocador do dano ambiental. 
[...], a educação ambiental há de colocar-se como superação 
de limites culturais e deve dirigir-se concretamente à 
consideração das formas culturais de perpetuação da idéia 
dicotômica e redutora da natureza ao entorno exterior, que 
persiste hoje na sociedade ocidental com rosto próprio em 
vários terrenos, [...] (p.16-17). 

                                                

 

1 Recentemente, a Coordenação-Geral de Educação Ambiental (CGEA/SECAD/MEC), que integra, 
juntamente com a Diretoria de Educação Ambiental (DEA/MMA), o referido Órgão Gestor da PNEA, 
avançou uma Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a ser 
encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), etapa sem a qual o efetivo cumprimento da lei 
seguirá sendo protelado. 



 
Alguns autores assinalam que a própria universidade seria um desses terrenos 

nos quais a idéia de oposição entre a natureza e o sujeito de seu conhecimento, a 
postura de simplificação/redução da representação do mundo natural e a presunção 
de que o conhecimento científico é inquestionável estão profundamente fincadas. 
Entre as manifestações dessa postura mais geral, Toledo (1990), Moraes (1990a) e 
Tozzoni-Reis (2001), por exemplo, avaliam que nas universidades tende a prevalecer 
uma abordagem à problemática ambiental balizada por categorias químico-biológico-
técnicas, dentro da qual o ser humano representaria uma entre as múltiplas variáveis 
naturais responsáveis pela alteração do equilíbrio do meio, e alertam para as 
possibilidades de manipulação ideológica que essa abordagem oferece:  

A Geografia levou 200 anos para descobrir que era 
manipulada, que seus professores fazem aquilo que Ives 
Lacoste chama o discurso da geografia dos professores, que é 
exatamente eu falar de tudo o que está acontecendo, sem 
falar de nada do que está acontecendo, através de uma 
abstração de escala, abstração de hierarquias, abstração de 
natureza. [...] de repente, você percebe todo um discurso 
ecológico que não vê a sociedade: não existe a sociedade. Se 
a gente olhar também para os balanços, os fluxos, de repente 
não existe o Homem, não existe gente, não existe sociedade: 
não existe modo de produção capitalista, não existe a empresa 
tal, aquela indústria tal (Toledo, 1990).   

Quando esse autor menciona balanços e fluxos , se refere a uma ordem de 
conceitos e teorias que forneceriam uma base epistemológica para uma intervenção 
ecocrática voltada à otimização dos meios de exploração das funções da natureza, 
permitindo elevar a lógica de produção capitalista a um novo patamar de eficiência 
(SACHS, 1991).  

Moraes (1990b), em uma avaliação dos três primeiros seminários nacionais 
sobre Universidade e Meio Ambiente, promovidos pela então Secretaria Especial do 
Meio Ambiente (SEMA), corrobora de certa forma essa hipótese, ao observar que pelo 
menos o primeiro seminário (1986) é marcado pela supervalorização do papel da 
universidade 

 

locus privilegiado da inteligência nacional , concomitante a uma visão 
acrítica de sua participação histórica das opções nacionais de desenvolvimento. 
Somente mais tarde, nos dois seminários seguintes (1987, 1988), se começaria a 
denunciar o corporativismo, o privilégio concedido aos aspectos técnicos e 
operacionais na formação profissional, o pragmatismo alienado e a teorização estéril 
que se verificavam no ambiente acadêmico pelo menos naquela década, ao mesmo 
tempo em que se evidenciaria com maior clareza a dimensão política do uso do 
trabalho universitário. 

Na década seguinte, porém, teria início uma fase de reflexividade na qual, 
parafraseando Beck (1998), a universidade (que no Brasil representa o principal órgão 
executor das políticas científicas) se confrontaria consigo mesma, revelando-se ao 
mesmo tempo produto e produtora da realidade e dos problemas que se encarregou 
de analisar e dominar. 

Atualmente, podemos pensar a educação superior em sua missão de educar, 
formar e produzir conhecimentos em um ponto de bifurcação no qual (ainda) é 
possível optar por dois caminhos divergentes: a primeira opção consiste na hiper-
especialização voltada ao equacionamento dos efeitos secundários da 
industrialização. Deve-se considerar, porém, que essa perspectiva, além de não 
aclarar as causas profundas dos problemas sócio-ambientais, tende a realimentar a 
lógica de sua produção (ibid.). Já a segunda opção implica o rompimento com o 
combate aos sintomas e o desenvolvimento de perspectivas teóricas que iluminem as 



causas profundas dos problemas sócio-ambientais, ao mesmo tempo em que oriente a 
construção de um novo modelo de civilização, isto é, de uma maneira alternativa de 
pensar o mundo, a relação entre as pessoas e entre elas e a natureza (TOLEDO, 
2000).  

a ambientalização da educação superior como desafio institucional   

ambientalização das estruturas e dos processos de produção do conhecimento  

A problemática ambiental evidencia, mais que lacunas ocasionais de 
conhecimentos científicos e tecnológicos - como chegaram a sugerir os primeiros 
tratados internacionais sobre desenvolvimento, meio ambiente e educação 

 

a 
inadequação e a insuficiência das estruturas de sua produção e reprodução. 

A esse respeito, um primeiro problema reside notadamente na organização do 
conhecimento em ciências e disciplinas que não dialogam, sendo que é na 
interdisciplinaridade que se costuma identificar uma possibilidade para seu 
equacionamento. O modelo interdisciplinar, que em princípio se caracterizaria pelas 
relações de parceria entre ciências e disciplinas, promete, de fato, resgatar a unidade 
do conhecimento, minada pelo discurso reducionista e pela estrutura acadêmica 
tradicionalmente compartimentada. 

No entanto, Leff (2003) alerta para a possibilidade de que, em determinadas 
condições, a interdisciplinaridade se apresente como uma base metodológica para a 
aplicação técnica das ciências na correção dos efeitos secundários da industrialização 
e para o desenvolvimento de competências centradas preferencialmente na vida 
produtiva. Para o autor, a construção de uma racionalidade ambiental, isto é, de uma 
racionalidade que internalize aqueles aspectos e processos de ordem física e social 
que foram excluídos pela racionalidade econômica dominante exige mais que a 
colaboração de diferentes especialidades na análise do ambiente como objeto 
empírico ou na busca de soluções para problemas específicos:  

Entre as malhas da teoria de sistemas e dos métodos 
interdisciplinares, escorre a onda ontológica do real e as 
significações atribuídas à realidade que escapam aos 
paradigmas formais do conhecimento, assim como os saberes 
que não estão na mesma freqüência das ciências e, portanto, 
não se integram em um mesmo sistema de conhecimento. As 
teorias e disciplinas científicas constituem paradigmas que 
erguem barreiras epistemológicas para a reintegração dos 
saberes que orbitam em seus espaços de externalidade (p.27).  

Na perspectiva de Leff (2002), a necessária interdisciplinaridade ambiental 
ultrapassaria o campo do conhecimento formal certificado , mais correspondendo a 
um diálogo de saberes2, em que se daria o encontro entre o conhecimento codificado 
das ciências e os saberes organizados pela cultura (p.183).  

Segundo Silva (2005), o rompimento das barreiras para a reintegração dos 
saberes erguidas pelos paradigmas científicos, e a conseqüente re-organização do 
conhecimento, ocorreriam no âmbito de sua transferência para os subsistemas sociais 
externos àquele da ciência/universidade, notadamente o cultural, o econômico e o do 
ordenamento político, que é uma das condições chave para que a universidade 
preencha seu caráter público:  

                                                

 

2 Para Leff (2006), o diálogo de saberes se estabelece dentro de uma racionalidade que se abre à 
outridade, ou seja, procura compreender o outro, negociar e alcançar acordos com o outro, sem englobar 
as diferenças culturais em um saber de fundo universal nem traduzir o outro em termos do mesmo . 



No processo de transferência para a sociedade, o 
conhecimento se reorganiza, determinando fusões e 
desmembramentos de conteúdos que abrem novos desafios 
em suas áreas de origem. Quando a assimetria entre a 
organização acadêmica e aquela exigida para o uso do 
conhecimento se amplia, os paradigmas se tornam instáveis e 
entram em crise (p.105).  

A resolução dessa crise exigiria, segundo o autor, a criação de espaços 
acadêmicos e institucionais voltados à pesquisa transdisciplinar3. Essa romperia os 
circuitos fechados de comunicação científica, restrita aos pares da mesma área, e 
desestabilizaria os dogmas de um purismo acadêmico que cerceia as perspectivas de 
utilização social do conhecimento.    

Fuchs (2004), por sua vez, define um outro problema da atual estrutura de 
produção de conhecimentos e tecnologias. Ele parte da evidência de que a aplicação 
dos métodos - que define como tecnologias de observação e validação, e formas de 
conhecimento que conectam a teoria com a prática 

 

são um aspecto prático da 
ciência que transforma a realidade material, sendo que na sociedade baseada no 
conhecimento a aplicação dos conhecimentos científicos vem produzindo importantes 
efeitos sobre a natureza e a sociedade, tanto benéficos como nefastos.  

Segundo o autor, a contribuição da ciência para os problemas globais indica 
que cientistas e acadêmicos não têm avaliado o conhecimento científico com base em 
sua verdade prática , isto é, com base nos efeitos que produz nas relações humanas 
e entre os seres humanos e a natureza. A expressão verdade prática não deve ser 
entendida, aqui, em sua acepção funcionalista e pragmática, mas em sua dimensão 
ética associada aos direitos humanos fundamentais, à preservação da natureza e ao 
bem estar geral.  

Para ele, o fato de que a ciência moderna contribua para os problemas sócio-
ambientais globais não significa que devamos abrir mão dela ou da tecnologia, mas 
que precisamos de uma ciência crítica, que se reconheça imbuída nas relações 
sociais; que busque a mudança das relações sociais e caminhos para o 
desenvolvimento histórico; desafie e questione as categorias naturais dominantes, 
passando a considerá-las em sua historicidade e mutabilidade; avalie a dimensão 
ideológica das teorias científicas; produza conhecimento tendo em vista a felicidade, a 
autodeterminação, a liberdade do ser humano e a sustentabilidade ambiental e social; 
e, por fim, que se preocupe em antecipar futuros possíveis.  

Em conclusão, Fuchs recomenda que a verdade prática se torne critério 
central para a reorganização do conhecimento científico e sua aplicação, o que nos 
sugere que o papel da EA na educação superior se configure também a partir da 
necessidade de interrogar as atividades científicas e acadêmicas de um ponto de vista 
ético.    

a ambientalização da formação profissional  

Para Gaudiano (1997), a questão ambiental, além de problematizar o modelo 
dominante de produção e desenvolvimento e os modelos de produção de 
conhecimento, se constitui também em recurso de análise da prática profissional sob o 
ponto de vista de seus resultados sociais, gerando a necessidade de incorporar a 
dimensão ambiental à lógica interna de cada campo profissional. 

                                                

 

3 A noção de transdisciplinaridade empregada por Silva (2005) provêm da formulação de Fuchs (2004), 
para o qual consistiria em uma forma específica de auto-organização do conhecimento ou ainda em um 
subsistema específico das ciências/disciplinas que busca estabelecer conexões com outros subsistemas 
externos ao domínio científico. 



No Brasil, a primeira experiência de inserção da temática ambiental na 
formação profissional remonta à década de 70, quando, com a Resolução n.48/76, o 
extinto Conselho Federal de Educação tornou obrigatória a matéria Ciências do 
Ambiente em cursos universitários de Engenharia. Na maioria das instituições, essa 
matéria se transformaria em uma disciplina na qual os alunos recebiam noções de 
ecologia geral e aplicada, com ênfase nos impactos das atividades humanas sobre os 
recursos água, ar e solo. 

A iniciativa de relegar a temática ambiental a uma disciplina contradiz as 
recomendações contidas na Declaração de Tbilisi, para a qual a EA deveria ser o 
resultado de uma reorientação e articulação de diversas disciplinas e experiências 
educativas, para facilitar a percepção integrada do meio ambiente. Segundo a 
Declaração, a EA deveria também suscitar uma vinculação mais estreita entre os 
processos educativos e a realidade, estruturando suas atividades em torno dos 
problemas concretos que se impõem à comunidade, enfocados em uma perspectiva 
interdisciplinar. 

Para Gaudiano (2001), a incoerência entre referências documentais e a prática 
provaria que, freqüentemente, as recomendações internacionais servem apenas para 
inscrever projetos em um conjunto de propósitos supostamente valiosos, porém 
distantes e alheios. Contudo, Silva (1992) aventa a hipótese de que a simples 
inconseqüência não seja a única razão desse fenômeno. Para ele, de fato, a definição 
social cristalizada daquilo que constituem formas legítimas de escola, sala de aula, 
etc., e a estreita regulamentação estatal dos modos de educação limitam, conformam 
e determinam as possíveis transformações dos arranjos educacionais existentes, 
particularmente os referentes a currículo (p.84). A recomendação quanto ao caráter 
necessariamente transversal que a EA deveria assumir esbarra, por exemplo, em uma 
estrutura curricular rígida e organizada por disciplinas (associadas a domínios 
lingüísticos especializados) que não favorece a articulação dos conhecimentos e sua 
fertilização recíproca, nem o diálogo com a realidade social, limitando-se, em geral, a 
responder às demandas de um mercado de trabalho sempre mais competitivo e 
especializado.   

O estudo de caso e a investigação-ação sobre problemas de natureza sócio-
ambiental que, atualmente são empreendidos com maior agilidade nas instâncias de 
pesquisa e extensão, se colocariam como uma alternativa à abordagem reducionista 
anteriormente mencionada. Segundo Gaudiano (1997), por implicar um enfoque 
holístico e centrado em problemas concretos, ressaltam o caráter emergente do 
currículo, na medida em que seus conteúdos são produzidos ou reorganizados a partir 
dos problemas com os quais os alunos vão se familiarizando; contribuem, portanto, 
para a introdução da dúvida e da contingência em um currículo historicamente 
marcado por escolhas que não prevêem alternativas; exigem a articulação entre a 
teoria e a prática; ressaltam o valor social do conhecimento e estimulam a cooperação 
e a participação ativa dos alunos em sua produção, favorecendo a prática reflexiva e o 
desenvolvimento de habilidades e atitudes necessárias para a formação de 
pesquisadores/profissionais autônomos comprometidos com a busca de alternativas 
sustentáveis de produção/construção e desenvolvimento. 

Essa última abordagem parece oferecer uma ocasião de convergência das 10 
características de um estudo ambientalizado formuladas no âmbito de uma 
experiência levada a cabo pela REDE ACES (Ambientalização Curricular do Ensino 
Superior)4, que teve, como um de seus resultados principais justamente a construção 
de um marco teórico para a ambientalização da Educação Superior. Os objetivos 
centrais do projeto eram diagnosticar o grau de ambientalização das instituições 

                                                

 

4 A experiência envolveu 11 universidades de 7 países, que cooperaram, entre os anos de 2001 e 2003, na 
elaboração coletiva de um modelo teórico, cujo detalhamento pode ser encontrado, entre outros, em 
Oliveira & Freitas (2003a, 2003b), Freitas et al. (2003) e Pavesi et. al. (2006). 



envolvidas e pesquisar a implementação de processos pedagógicos visando a 
formação ambiental de estudantes de diferentes cursos e carreiras.   

O diagnóstico do grau de ambientalização das universidades teve como eixo 
de análise as 10 características mencionadas anteriormente, a saber: 1) compromisso 
para a transformação das relações sociedade-natureza; 2) abordagem complexa; 3) 
ordem disciplinar: flexibilidade e permeabilidade; 4) contextualização local-global-local; 
5) ter em conta o sujeito na construção do conhecimento; 6) considerar os aspectos 
cognitivos e afetivos dos alunos; 7) coerência e reconstrução entre teoria e prática; 8) 
orientação prospectiva de cenários alternativos; 9) adequação metodológica; 10) 
espaços de reflexão e participação democrática. 

Cabe destacar que a investigação foi marcada por três princípios orientadores: 
a raiz intercultural, ponto de encontro de uma grande diversidade de pontos de vista 
oriundos de diferentes países e continentes, que permitiu uma rica fertilização 
horizontal de saberes e valores; o caráter interdisciplinar, que previne uma abordagem 
redutora a problemas que são demasiado complexos; o pluralismo como instrumento 
que favorece a expressão democrática e da diversidade de pontos de vista dos 
participantes (CACHAPUZ, 2003):  

Um tal desafio foi por nós assumido e resolvido através da 
negociação (nem sempre fácil) entre diferentes pontos de 
vista, processo em que se privilegiou o co-investimento dos 
actores implicados, a partilha de argumentos e a valorização 
dos pontos comuns, sem pretensão de uma consensualidade 
obrigatória (p.7).  

A aplicação do diagnóstico às universidades brasileiras revelou um 
desconhecimento generalizado dos movimentos nacionais (PNEA e ProNEA 

 

Programa Nacional de EA), bem como das poucas iniciativas de ambientalização 
curricular internas às instituições, quando era o caso. A indicação da falta de formação 
e falta de espaços de diálogo para o exercício da inter e da transdisciplinaridade, falta 
de infra-estrutura e de incentivo institucional para a realização de ações neste sentido, 
ou seja, constatações e demandas bastante coincidentes com aquelas levantadas 
posteriormente no mapeamento conduzido pela RUPEA em 2005.  

Com respeito à ambientalização curricular, deve-se ressaltar que não existem 
receitas universais para a redefinição dos perfis profissionais e dos currículos, em 
seus conteúdos, formatos e suas práticas. De fato, a ambientalização do currículo e do 
projeto pedagógico se ressente não apenas da permeabilidade de cada disciplina 
acadêmica (em seus paradigmas vigentes) ao saber ambiental, mas também da 
organização institucional em sua capacidade de criar oportunidades para que os 
professores ampliem suas competências profissionais. Eles desempenham, de fato, 
um papel central no processo de ambientalização do currículo, já que qualquer política 
ou inovação curricular se efetiva, em última instância, na sala de aula, sendo os 
professores seus principais agentes. Portanto, o direcionamento do processo de 
ambientalização, em suas especificidades disciplinares, profissionais e institucionais, 
exige que os professores se debrucem sobre o problema que consiste em traduzir a 
necessidade da incorporação da dimensão ambiental na formação profissional em 
estratégias curriculares e didáticas específicas. 

Embora esse processo, essencialmente investigativo e auto-reflexivo, se 
realize no plano subjetivo individual, exige ações coordenadas de equipes docentes, 
necessárias para oferecer aos alunos um projeto pedagógico coerente. Para Gimeno 
(2000), a dimensão coletiva da modelação do currículo, que se expressa na definição 
de significados mínimos compartilhados, objetivos comuns e estratégias 
metodológicas congruentes, permite que o currículo adquira maior poder de 
transformação social. Nessa perspectiva, caberia à instituição escolar, através de sua 



organização, promover acomodações políticas entre os docentes e entre esses e a 
administração, para desenvolver consensos quanto às metas, além de ajustes a 
pressões externas, de maneira que a ambientalização não ameace os valores e as 
competências dos indivíduos envolvidos.  

a ambientalização da dinâmica institucional e administrativa  

O desafio que se coloca para a educação superior exige a definição de novos 
objetivos e competências institucionais que possibilitem avaliar e redirecionar a 
estrutura e a dinâmica organizacional e administrativa das IES. 

A esse respeito, a articulação entre as dimensões do ensino, da pesquisa, 
extensão e gestão (que atualmente tendem a representar práticas incomunicáveis ou, 
quando muito, associadas aos pares) apresenta-se como uma possibilidade não 
apenas para integrar e, portanto, ampliar os espaços de formação ambiental, mas 
também para estendê-los para além dos limites físicos dos campi universitários.    

Se, por um lado, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é 
considerada premissa de direito , sendo inclusive prevista pela Constituição Federal 
(Art. 207), por outro lado prevalece uma idéia de indissociabilidade que é no mínimo 
questionável: haveria indissociabilidade na medida em que as três funções estiverem 
presentes na mesma instituição e que o professor, paralelamente ao ensino, se 
dedicar à pesquisa e à extensão.  

A concepção segundo a qual a indissociabilidade se concretizaria pelo trânsito 
de experiências e conhecimentos que o professor leva aos alunos, como resultado de 
suas vivências acadêmicas (CUNHA, 1997, p.32) desconsidera um dos principais 
aportes da teoria pedagógica contemporânea: essa situa o aluno no centro do 
processo de ensino-aprendizagem, reconduz a indissociabilidade entre ensino e 
pesquisa ao cerne do processo pedagógico, e elege a extensão como ponto de partida 
e chegada da apreensão da realidade (ibid.).  

Nessa perspectiva, a articulação efetiva do ensino com a pesquisa e a 
extensão pressupõe não apenas a incorporação nas práticas de ensino da dúvida 
como referência pedagógica e dos processos metodológicos das atividades de 
pesquisa, mas também o envolvimento dos alunos em atividades e projetos de 
pesquisa e extensão inter e transdisciplinares, com a integração dessas práticas no 
currículo que, assim constituído, passaria a exigir novos esquemas de direção, 
avaliação e controle.   

Contrariamente às funções de ensino, pesquisa e extensão, as atividades de 
gestão dos campi universitários não são, em geral, reconhecidas como práticas 
indissociáveis das outras, nem se constituem em meta ou objeto prioritário das 
iniciativas/intervenções de EA registradas no Mapeamento da Educação Ambiental em 
instituições brasileiras de Educação Superior (RUPEA, 2005)  

Contudo, o ambiente do campus universitário, que compreende o espaço físico 
e a infra-estrutura de suporte para as múltiplas atividades sociais, culturais, políticas e 
acadêmicas que nele se desenvolvem e das quais participa também a comunidade 
local, proporciona as mais diversas oportunidades de aprendizagem, configurando 
parte daquilo que se entende por currículo oculto, cuja força reside justamente na 
produção de atitudes, afetos, formação de subjetividades, valores e componentes 
cognitivos, mediante as práticas e as mensagens implícitas de que se constitui (SILVA, 
1992).  

As potencialidades educativas que encerram o ambiente natural (áreas 
verdes e protegidas) e construído (edificações e infra-estrutura) do campus justificaria 
a inclusão de sua gestão entre as práticas cuja indissociabilidade é prevista por lei, 
bem como entre as preocupações e os objetos das diretrizes e disposições de 
políticas públicas e institucionais de EA para a educação superior. 



Por sua vez, a gestão ambiental do campus universitário, ao mesmo tempo em 
que pode tornar-se um espaço discricionário para o exercício e a verificação de 
competências não apenas interpretativas da realidade, mas também de intervenção 
sobre ela, oferece a possibilidade de articular a teoria com a prática, os saberes com a 
ação, o conhecimento com a ética.  

A ambientalização da educação superior como aprendizagem 
institucional  

Um dos pressupostos deste trabalho é que a ambientalização da educação 
superior, nas dimensões apresentadas no tópico anterior, não pode prescindir de um 
processo de aprendizagem organizacional (neste caso institucional). 

A aprendizagem organizacional se configura a partir da necessidade de 
superar uma situação problemática, associada a uma discrepância entre os efeitos 
esperados de uma ação e seus resultados atuais, o que implicaria uma investigação 
entendida como entrelaçamento de reflexão com a ação (ARGYRIS e SCHÖN, 
1996). Ao transpor essa perspectiva para o foco do presente trabalho, queremos 
evidenciar que a incorporação da dimensão ambiental na educação superior coloca 
para as instituições de educação superior a tarefa de empreender uma reflexão sobre 
sua identidade, suas missões e funções e sua organização e dinâmica, com o eventual 
re-direcionamento de seus procedimentos, como conseqüência da definição de novas 
finalidades sócio-ambientais. 

A investigação institucional voltada à ambientalização teria, por sua vez, 
como pressuposto fundamental a democratização das práticas sociais internas às IES, 
que passa necessariamente pela participação da comunidade acadêmica e pela 
negociação, entendida como possibilidade de gerenciamento da tensão criada, por um 
lado pela existência de situações historicamente consolidadas, nas quais os indivíduos 
agem de acordo com sistemas de conhecimentos e crenças amadurecidos em sua 
formação e atuação em organizações relativamente estáveis, por outro, pela 
necessidade de mudança. Conduzida em um contexto no qual a dimensão política 
assume grande importância, a negociação visa alcançar consensos e assegurar um 
compromisso quanto aos valores e às funções que identificarão a instituição, e às 
normas/soluções que deverão responder às questões sobre as quais existe 
concordância, levando em consideração as limitações e as dificuldades 
(subjetivas/individuais e objetivas/estruturais) individuadas ao longo do percurso de 
investigação5.  

Conseqüentemente, torna-se necessário criar, em primeiro lugar, condições 
favoráveis à participação, isto é, espaços de discussão desprovidos de mecanismos 
repressivos ou de outros constrangimentos físicos ou psíquicos (COUTINHO, 2005):  

A competência comunicativa depende de um eu socialmente 
competente e individualmente reflexivo que participa de 
contextos interactivos cada vez mais complexos, com vista ao 
entendimento com outros eus , cuja identidade só pode ser 
assegurada no plano intersubjectivo da acção e da linguagem, 
num contexto não coercitivo (p. 155).  

Secundariamente, recomenda-se que o processo de investigação institucional 
seja suportado por estruturas facilitadoras, tais como: canais de comunicação (fóruns 
para discussão e debate, normas e padrões de interação formal e informal); sistemas 

                                                

 

5 Parafraseando Orefice (1993), qualquer inovação educacional para efetivar-se deve levar em conta os 
aparatos que irão legitimá-la, suporta-la e traduzi-la em práticas. Esclarecendo esse contexto, explorando 
os pontos de resistência e os elementos de facilitação, a inovação pode tê-los como referência para 
contribuir a qualificar o sistema inteiro que a adota.  



de informação, incluindo suas mídias e tecnologias; a própria organização do espaço, 
dada sua influência nos processos de comunicação; procedimentos e rotinas que 
direcionem a investigação individual e interativa; e, por fim, sistemas de incentivos que 
estimulem o envolvimento de indivíduos e grupos da comunidade acadêmica na 
investigação (ARGYRIS e SCHÖN, 1996).    

Essas estruturas facilitadoras pressupõem que a aprendizagem institucional 
proceda a partir da esfera dos indivíduos que, em organizações complexas tais como 
as instituições de educação superior, se agregam em grupos progressivamente mais 
compreensivos (áreas, departamentos, institutos, congregações, etc.), até abranger a 
organização como um todo e a esfera na qual a organização interage com outras 
organizações ou subsistemas sociais.  

Para Argyris e Schön, os resultados da investigação organizacional, que em 
última hipótese pode conduzir à revisão completa dos valores, dos procedimentos e 
das normas institucionais, dependem tanto das ações empreendidas em cada unidade 
intraorganizacional, como da coordenação entre as unidades, que podem potencializar 
ou obstaculizar o processo de aprendizagem. Isso pode ser facilmente percebido 
quando se pensa que cada ciência/disciplina (geralmente representada por uma 
unidade intrainstitucional específica) impõe condições teóricas e institucionais 
diferenciadas para a internalização de um saber ambiental (LEFF, 2002), ou ainda 
quando decisões/iniciativas tomadas em uma instância organizacional esbarram em 
convenções de sentido contrário que intervêm sobre a dinâmica da instituição como 
um todo. Um exemplo típico é dado pela relação de importância que vem se 
estabelecendo entre as funções do ensino e da pesquisa alimentada pelas políticas 
atuais de avaliação e financiamento, que desencoraja qualquer tentativa de 
mobilização dos professores diante da necessidade de revisar e inovar o currículo e os 
próprios programas de ensino. 

O que deve ser salientado é que as possibilidades de ambientalização da 
educação superior dependem, em primeira instância, das oportunidades que se 
oferecem aos professores para exercitar uma postura investigativa e auto-reflexiva que 
conduza à reformulação de seus conhecimentos e sua integração em uma formação 
interdisciplinar, processo inevitavelmente pontuado por fraturas e aporias entre 
saberes consolidados e novos. Todavia, a ambientalização da educação superior 
prevê também a integração das ações comunicativas nas estruturas e sub-estruturas 
das instituições, tornando possível a extrapolação para a esfera institucional das 
aprendizagens e mudanças agenciadas pelos sujeitos em suas interações 
(COUTINHO, 2005).  

Segundo Afonso (2001), o interesse da educação pelos processos e métodos 
organizacionais, enquanto promotores de uma aprendizagem organizacional, propiciou 
a construção do conceito de comunidades de aprendizagem, entendidas como 
estruturas sociais que sustentam o trabalho de grupos de indivíduos na persecução de 
objetivos comuns. Este modelo constitui um ambiente intelectual, cultural, social e 
psicológico, que facilita e sustenta a aprendizagem, enquanto promove a interação, a 
colaboração e a construção de um sentimento de pertença entre os membros. Os 
atributos que distinguem as comunidades de aprendizagem de outros grupos são: a 
distribuição do poder em bases igualitárias, a construção coletiva do conhecimento, a 
flexibilidade das atividades de aprendizagem, a autonomia dos participantes, níveis 
elevados de interação e colaboração, a explicitação de objetivos e interesses comuns 
(WILSON e RIDER, s/d, apud AFONSO, 2001). 

O elemento central desta proposta é a criação de contextos de aprendizagem 
que promovam a participação e o diálogo enquanto suportes de uma política 
deliberativa, cujo cerne consistiria em uma rede de discussões e negociações com o 
propósito de alcançar soluções para as questões pragmáticas, políticas e éticas: o 
diálogo seria, portanto, o método eleito e a democracia o enfoque das relações 
interpessoais.  



 
considerações finais   

O presente trabalho parte da premissa de que a ambientalização da educação 
superior passa pela renovação tanto dos pressupostos epistemológicos e 
metodológicos que regem as atividades acadêmicas de ensino e pesquisa, como da 
organização e da dinâmica das IES em função de suas inadequações e insuficiências 
diante do desafio da incorporação da dimensão ambiental em suas atividades. 

Pergunta-se, a este ponto, que ações se fazem necessárias para promover 
esse processo. O Mapeamento da educação ambiental em instituições brasileiras de 
educação superior, concebido e realizado pela RUPEA (Rede Universitária de 
Programas de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis), com o apoio da 
Coordenação Geral de Educação Ambiental do MEC, além de oferecer uma 
oportunidade para investigar natureza, funções e alcance dos grupos de educação 
ambiental atuantes nas IES com relação ao desafio descrito anteriormente, levanta, 
em seus resultados, questões inerentes à ambientalização da educação superior. 

Uma delas diz respeito aos elementos facilitadores, apontados pelos 
participantes do Mapeamento, para a implementação da EA nas atividades das IES, 
entre os quais despontam políticas públicas e institucionais de EA específicas para o 
setor universitário (RUPEA, 2005; OLIVEIRA et al., 2005).  

Efetivamente, a formulação de diretrizes gerais e de instrumentos pode 
impulsionar o processo de investigação e aprendizagem organizacional necessário 
para superar as dificuldades e as resistências que as atuais estruturas e 
procedimentos de produção do conhecimento opõem à incorporação da dimensão 
ambiental nas atividades acadêmicas. Contudo, é preciso considerar que a eficácia de 
uma política pública depende de sua relevância para a comunidade acadêmica, ou 
seja, da capacidade de corresponder a suas aspirações e necessidades específicas, e 
de sua pertinência, isto é, da capacidade de incorporar perspectivas particulares a 
seus objetivos, não podendo prescindir de uma análise e valorização das ações que 
vêm sendo empreendidas para inserir a EA nas IES.  

Nesta perspectiva, não se trata de padronizar processos de reformulação 
curricular ou de prover as IES e seus diferentes cursos de instrumentos didáticos para 
fins pré-estabelecidos, mas de reconhecer e fortalecer as iniciativas já existentes nas 
IES, que ainda apresentam uma atuação restrita, e deflagrar processos mais globais e 
profundos de ambientalização, assegurando, ao mesmo tempo, o direito à autonomia 
das instituições e dos cursos, particularmente em matéria de planejamento curricular e 
pedagógico.   
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