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Resumo: Apesar da grande importância do conhecimento em Geociências na formação dos
indivíduos para o exercício da cidadania, o espaço destinado a este campo do saber no
currículo da Educação Básica no Brasil é mínimo. A necessidade de criação de um curso de
licenciatura em Geociências como possibilidade de inclusão dos conteúdos geocientíficos nos
currículos do Ensino Fundamental e médio se concretizou em 2004 com a criação da
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA) na USP. Neste trabalho,
avaliamos como a história de vida tem sido utilizada na formação de professores no LiGEA,
através da análise de três relatos autobiográficos resultantes de pesquisas de Iniciação
Científica realizadas por graduandos da licenciatura, que pesquisam seu próprio curso através
da pesquisa-ação participante. Até o momento, investigamos principalmente o
desenvolvimento dos estágios e a caracterização histórico-epistemológica da área de ensino
em Geociências e Educação Ambiental que está surgindo. A história de vida serviu como
instrumento essencial para a definição metodológica das pesquisas, para a avaliação do
processo formativo, para a definição da identidade docente e para a avaliação do currículo do
curso.
Palavras-chave: Formação inicial de professores, Geociências, Educação Ambiental.

1

Professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E-mail: ermelinda.pataca@gmail.com
Aluna da Licenciatura em Geociências de Educação ambiental/USP. E-mail: na_p_melo@yahoo.com.br
3
Aluno da Licenciatura em Geociências de Educação ambiental/USP. E-mail: elder.magalhaes@usp.br
4
Aluno da Licenciatura em Geociências de Educação ambiental/USP. E-mail: kiko_ifanger@yahoo.com.br
2

Artigo recebido em setembro de 2010; aprovado em julho de 2011

Poíesis Pedagógica - V.9, N.1 jan/jun.2011; pp.162-178

Relatos autobiográficos na formação inicial de professores

163

Abstract: Despite the great importance of knowledge in Geosciences in the formation of
individuals for the exercise of citizenship, the space devoted to this field of knowledge in the
curriculum of basic education in Brazil is minimal. The goal to create an undergraduate
degree course in Geosciences as a possibility for the inclusion of Geosciences contents in the
curricula of primary and secondary education was achieved in 2004 with the creation of the
degree in Geosciences and Environmental Education (LiGEA) at USP. We evaluate how the
life story has been used in teacher education in LiGEA, through analysis of three
autobiographical narratives resulting from research done by the Scientific Initiation of
graduate degree, researching their own course through participatory action research. So far,
we have investigated mainly the development of the stages and the historical-epistemological
characterization of the teaching field in Geosciences and Environmental Education that is
emerging. The life story served as an essential tool for defining the research methodology, for
the evaluation of the formative process, for the definition of the teacher identity and for the
evaluation of the course curriculum.
Keyword: Initial teacher education, Geosciences, Environmental Education.

Introdução

Em nossa sociedade moderna a exploração dos recursos naturais de forma bastante
agressiva e descontrolada, assim como a configuração de extremas desigualdades sociais
devido ao desenvolvimento da sociedade capitalista levou a uma crise sócio-ambiental
bastante profunda. A resolução de problemas complexos, como a miséria, a proliferação de
desastres ambientais, a escassez de recursos naturais, dentre outros, configura-se como um
desafio que tem mobilizado cientistas, políticos e os cidadãos de todas as regiões do planeta.
Tal crise é resultado de um longo processo de apropriação e destruição da natureza, que se
intensificou profundamente com o desenvolvimento do capitalismo industrial, baseado na
completa apropriação da natureza através do desenvolvimento científico e tecnológico.
Os estudos sobre as possibilidades de inversão desse quadro são múltiplos, mas uma
das estratégias mais aceitas e praticadas para a resolução da problemática ambiental é através
da educação. Desta forma, o conhecimento em Geociências e Educação Ambiental apresenta
uma grande importância para o cotidiano dos cidadãos, pois abre possibilidades da sociedade
tomar decisões e compreender as aplicações dos conhecimentos sobre a dinâmica natural na
melhoria da qualidade de vida.
Assim, de acordo com Compiani (1990), o conhecimento da Geologia está
completamente relacionado à atuação da sociedade na natureza, possibilitando a inclusão
social na medida em que a compreensão da ciência por todos permite que o sujeito perceba
sua participação real no mundo. Desta forma, as atitudes transformadoras do homem perante a
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natureza, gerando a degradação ambiental, podem ser percebidas pelo estudo das Geociências
que possibilita a compreensão da apropriação do natural pelo homem e das consequencias
dessas transformações.
Apesar da grande importância do conhecimento em Geociências na formação dos
indivíduos para o exercício da cidadania, o espaço destinado a este campo do saber no
currículo da Educação Básica é mínimo. Nas últimas quatro décadas as geociências têm,
progressivamente, sido retiradas do currículo do ensino de ciências da Educação Básica.
A necessidade de criação de um curso de licenciatura em Geociências como
possibilidade de inclusão dos conteúdos geocientíficos nos currículos do Ensino Fundamental
e Médio, já ressaltada desde 1981 (PASCHOALE et al, 1981), se concretizou apenas em 2004
com a criação da Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (LiGEA) na USP.
O curso pretende formar profissionais educadores que possam contribuir ativamente
para o efetivo alcance dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (Brasil
1999), e complementa o ensino de Ciências Naturais com conteúdos geocientíficos, somados
aos conteúdos de Geografia e de Biociências, para formar cidadãos conscientes, críticos e
responsáveis, comprometidos com o futuro da Sociedade (TOLEDO et al, 2003).
A criação do curso de LiGEA foi um passo importante para a gradual introdução das
Geociências no currículo da Educação Básica e para a formação de profissionais que possam
atuar na educação não-formal. Porém, ainda há alguns desafios a serem vencidos.
Implementado há poucos anos, o curso carece de uma reestruturação curricular, da definição
dos pressupostos epistemológicos da área do conhecimento que está se consolidando (ensino
de Geociências e Educação Ambiental), da articulação entre ensino e pesquisa, da criação de
novas metodologias de ensino tanto em espaços de educação formal quanto não-formal.

A formação inicial de professores em Geociências e Educação Ambiental

Com o objetivo de contribuir com a consolidação do LiGEA, avaliamos todo o
processo de sua implementação e desenvolvimento no projeto de pesquisa “A formação inicial
e continuada de professores em Geociências e Educação Ambiental” (PATACA, 2008) que
está sendo desenvolvido na Faculdade de Educação da USP. O projeto consiste na análise da
formação inicial de professores na LiGEA, com ênfase no currículo e nos pressupostos
históricos e epistemológicos da área de Geociências e Educação Ambiental que está surgindo.
A formação inicial é relacionada à formação continuada de professores da Rede Estadual de
Ensino, em pesquisas colaborativas nas trocas de experiências didáticas em Geociências e
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Educação Ambiental. Este projeto é de grande importância para a consolidação do LiGEA,
através da análise do currículo do mesmo.
O projeto de pesquisa tem sido uma ótima oportunidade de integrar os alunos do curso
em pesquisas educacionais, onde eles avaliam sua própria formação em relação à dinâmica e
ao desenvolvimento do curso. O envolvimento dos alunos com o projeto está ocorrendo
através de pesquisas de iniciação científica e no desenvolvimento de projetos de estágio
supervisionado nas disciplinas de Metodologia de Ensino em Geociências e Educação
Ambiental I e II (EDM0471 e EDM0472). O envolvimento dos alunos do próprio curso de
LiGEA é de fundamental relevância para a análise e intervenção na licenciatura.
Nas pesquisas de iniciação científica os alunos estão avaliando seu curso, subsidiados
pela criação de sua própria história de vida. Até o momento, investigamos principalmente o
desenvolvimento dos estágios e a caracterização histórico-epistemológica da área de ensino
em Geociências e Educação Ambiental que está surgindo, através da própria análise de como
está ocorrendo no curso.
Durante suas pesquisas, os alunos de iniciação científica elaboraram relatos
autobiográficos, utilizando a história de vida como um instrumento essencial para a definição
metodológica da análise de seu objeto de pesquisa, para sua inserção no histórico do próprio
curso, como avaliação de seu processo formativo.
Neste trabalho, avaliamos como a história de vida tem sido utilizada na análise da
formação de professores no LiGEA, através da análise dos relatos autobiográficos dos
bolsistas de iniciação científica e dos relatos dos alunos de Metodologia de Ensino em
Geociências e Educação Ambiental I (EDM0471).
Elaboração de relatos autobiográficos na formação dos licenciandos

Para investigarmos a formação inicial dos professores em Geociências e Educação
Ambiental nos baseamos nas categorias utilizadas por Pimenta (1999), que caracteriza em três
os saberes docentes: a experiência docente, o conhecimento específico de cada curso e os
saberes pedagógicos. A metodologia utilizada é a de pesquisa-ação participante, em que os
bolsistas acompanham pessoalmente as disciplinas, intervindo diretamente em alguns
momentos, o que contribui para sua própria formação, para a análise mais contextualizada do
currículo e para o registro sobre as impressões, práticas e formações dos licenciandos
(PATACA, 2009).
Em relação à experiência docente estamos utilizando a história de vida para avaliar as
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representações sobre o que é ser professor que os licenciandos apresentam. A participação dos
alunos em pesquisas sobre seu próprio curso está sendo essencial como tomada de posição
política e participativa desses estudantes em transformar a realidade do próprio curso através
de pesquisas.
Nas primeiras aulas da disciplina de Metodologia de Ensino em Geociências e
Educação Ambiental I e II (EDM0471 e EDM0472), os alunos escrevem pequenos relatos
autobiográficos e se apresentam. Esta metodologia está sendo utilizada desde o 2º Semestre
de 2007, quando a disciplina foi oferecida pela primeira vez para a turma que ingressou em
2004 no LiGEA. Nas orientações para elaboração dos relatos recomendamos que os alunos
explicitem especialmente suas trajetórias pessoais, o que os conduziu ao curso, uma avaliação
do LiGEA, trabalhos produzidos no momento e perspectivas futuras de trabalho. Esta tem
sido uma experiência bastante interessante para diagnosticar o perfil dos alunos que buscam o
LiGEA, as expectativas dos alunos no início e ao final do curso, as possibilidades de estágio,
tanto em âmbito formal, quanto informal.
O maior desafio para o LiGEA é o de criação de uma identidade profissional. Apesar
da grande importância do conhecimento geocientífico e ambiental na formação dos cidadãos,
não há uma inserção muito clara dos conteúdos geocientíficos na Educação Básica. Desta
forma, a atuação dos alunos profissionalmente ainda não está bem definida, pois os conteúdos
de geociências estão dispersos entre as disciplinas de ciências e geografia no Ensino
Fundamental, assim como nas disciplinas de química, física, biologia, geografia e história do
Ensino Médio, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (TOLEDO, 2005). De
acordo com o Projeto Político Pedagógico do curso, os alunos podem atuar em projetos de
Educação Ambiental na Educação Básica, assim como em atividades de educação não-formal
em instituições como museus, parques, geoparques, ONGs, ou empresas com projetos em
Educação Ambiental.
Os relatos autobiográficos estão servindo para mostrar a trajetória do LiGEA desde a
primeira turma (ingressantes em 2004, que cursaram a disciplina em questão em 2007), assim
como para a definição da identidade do curso. Como a atividade está sendo desenvolvida no
último ano do curso, é possível perceber o perfil dos alunos que estão iniciando sua atuação
profissional nos estágios supervisionados e também as expectativas iniciais dos alunos que
conduziram à opção pelo LiGEA.
É interessante notar que na primeira turma, alguns alunos mostravam-se interessados
em refletir sobre o currículo de seu próprio curso para contribuir com as reestruturações
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curriculares necessárias. Esta foi a fala inicial da aluna Naiane Pereira de Melo, ao elaborar
seu relato autobiográfico na disciplina EDM0472 em 2007. O desejo em desenvolver um
projeto de iniciação científica da aluna que se encontrava em seu último ano guiou sua
atuação na disciplina e ao final do semestre, também resultou em um projeto que foi
desenvolvido no ano de 2008. Em seu relatório de iniciação científica (MELO, 2009), a aluna
descreve como foi essa experiência em um relato autobiográfico bastante detalhado:

Conversei com ela [professora] e algumas aulas depois ela aceitou, pediu que
eu escrevesse um projeto simples falando sobre o que eu gostaria de
pesquisar. Então começaram os problemas, tive muitas dificuldades em
escrever, eu queria pesquisar sobre Educação Ambiental, mas também
trazer contribuições para o LIGEA, assim como outros colegas que
haviam desenvolvido projetos de pesquisa analisando o curso. Esta
vontade foi potencializada por leituras relacionadas a epistemologia das
geociências, propostas pela professora Ermelinda durante a disciplina, como
os textos de Frodeman (2001), Potapova (1968) e Compiani (2005).

Elder de Lima Magalhães, aluno da mesma turma, também se interessou em fazer um
projeto de pesquisa voltado para a análise de seu curso após cursar a disciplina EDM0471.
Melo (2009) e Magalhães (2009) se valeram da autobiografia em suas pesquisas para refletir
sobre suas respectivas formações e também sobre como as dimensões pessoais, profissionais e
acadêmicas se entrelaçam para a constituição da identidade docente, privilegiando o resgate
de momentos em que a relação teoria e prática foi melhor estabelecida em seus percursos
formativos.
Luís Anselmo Costa Nascimento Ifanger, aluno da turma 2007, iniciou sua pesquisa
em 2009 com o título “Análise da disciplina de Sistema Terra na Licenciatura em Geociências
e Educação Ambiental”. Pesquisa esta de cunho qualitativo, mas que em princípio não
utilizaria a técnica da narrativa de vida como referencial teórico. No entanto, a utilização
desta técnica deu outros ares ao trabalho e também auxiliou numa formação mais críticareflexiva do pesquisador.
A análise de Melo (2009) fundamentou a discussão da importância da formação do
professor pesquisador no curso de LiGEA, com enfoque na disciplina de Introdução à
Educação Ambiental com Ênfase em Geociências. Já Magalhães (2009) analisou o currículo
do curso sob a perspectiva de seu percurso formativo narrado com o intuito de apresentar e
comparar diferentes possibilidades de formação e atuação de alunos do curso a partir dos
estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios. O trabalho de Ifanger (2009)
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proporcionou uma reflexão sobre os resultados constatados na formação do mesmo por cursar
duas disciplinas que abordam essencialmente o mesmo conteúdo, mas com metodologias e
professores de características distintas.
Segundo Nóvoa (1992) a formação do professor não passa pela acumulação de
conhecimentos, técnicas ou cursos, mas sim pelo trabalho reflexivo e crítico da sua própria
prática, por isso a necessidade de valorização da dimensão pessoal do professor, assim como
do saber construído através da experiência. Neste sentido as pesquisas realizadas pelos
bolsistas de iniciação científica trouxeram à tona, através de resgate de anotações de aulas,
eventos, registros de atividades em estágios e memórias feitas em diários, momentos que
consideraram significativos para a constituição da sua identidade. Ainda em Nóvoa (1992:
26): “Os momentos de balanço retrospectivo sobre os percursos pessoais e profissionais são
momentos em que cada um produz a sua vida, o que no caso dos professores é também
produzir a sua profissão.”
Portanto, nestes momentos torna-se importante para o licenciando começar a refletir,
mesmo que ainda não tenha exercido a docência, sobre suas concepções de ensino, de
aprendizagem, relação professor/aluno ou escola/comunidade, enfim questões que estão em
torno da sua futura profissão. Em contrapartida, os registros dessas reflexões podem subsidiar
o desenvolvimento de novas pesquisas por levantar questões sobre a formação de professores
em Geociências e Educação Ambiental já nos primeiros passos que o curso dá em direção ao
seu propósito.

Entre a identidade discente e docente – discursos em formação

Segundo Pimenta (1999), uma identidade profissional se constrói a partir da
significação social da profissão, da revisão constante desta significação e da tradição e
também se constrói a partir de práticas consagradas culturalmente e que permanecem
significativas por serem repletas de saberes válidos às necessidades da realidade em que se
inserem. A autora afirma que a identidade profissional se constrói também
pelo significado que cada um professor, enquanto ator e autor, confere à
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de
situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus
saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser
professor.

De acordo com Bueno (2006), nos últimos quinze anos houve um impulso
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significativo na utilização das histórias de vida e estudos autobiográficos como metodologia
de investigação científica em educação no Brasil.
Meneses (1992) aponta para o fato de que uma autobiografia “nunca é estática, nem se
desenvolve pela simples adição de elementos novos, na sequência do tempo, mas comporta
contínuas reestruturações de eventos passados”.
Desta forma, as reminiscências resgatadas pelos alunos em seus relatos
autobiográficos se mostram totalmente integradas com as contingências do presente, em
outras palavras, o percurso de formação na vida escolar é analisado sob a ótica da formação
acadêmica em construção, conferindo uma (re) significação de algumas passagens que
apresentam indicativos de relevância para a construção de identidade, agora, de futuros
professores e não mais de alunos (PIMENTA, 1999).
No caso do LiGEA, a identidade docente também passa pelo conceito de Geociências
e de Educação Ambiental que os alunos apresentam. Isso tem aparecido em seus relatos
autobiográficos quando são interrogados do porquê escolheram o curso.
Em 2007, quando propomos pela primeira vez a elaboração de um relato
autobiográfico, o grupo composto inicialmente por apenas 9 alunos, mostrava-se bastante
insatisfeito. Por um lado, essa insatisfação é comum à primeira turma do curso, que sente
todas as consequências da recente estruturação do LiGEA. Mas por outro, a insatisfação pode
ser relacionada à própria crise ambiental em que vivemos e à falta de perspectivas
experimentadas pelos alunos. Alguns deles relataram que procuraram o curso, pois
imaginavam a Educação Ambiental de uma forma bastante idílica, com a imagem de um meio
ambiente puro, da natureza selvagem, intocada pelo homem. Ao final do curso, alguns dos
alunos perceberam que essa imagem de natureza não é a única, que a questão ambiental
muitas vezes se torna um marketing para as empresas e que a resolução dos problemas é mais
difícil do que aparentam. Desta forma, verificamos que o curso conseguiu modificar a ideia de
natureza dos alunos, configurada pela mídia de uma forma muito incisiva e que é de difícil
transformação.

Testemunho curricular: o relato dos alunos como registro do percurso do LiGEA

Outro ponto importante levantado através de relatos autobiográficos dos alunos é o
currículo. O curso de LiGEA ao propor a reinserção de conteúdos em Geociências na escola
básica traz no seu bojo a necessidade de reestruturação de seu próprio currículo. Para
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contribuir com esse propósito analisamos o currículo do curso através dos relatos dos alunos
envolvidos com o curso e com a pesquisa.
Goodson (1995) aponta que historicamente o conceito de currículo sofreu uma série
de transformações. Concebido em grande parte a partir da ascendência política do Calvinismo
a ele foi anexado o conceito de disciplina. Segundo o autor essa justaposição dos conceitos se
entrecruza com uma configuração social semelhante naquela época, que culminava, e até hoje
ainda se manifesta, em um currículo conservador.
A concepção de currículo pode ser mais complexa do que a mera justaposição de
disciplinas, inclui também alguns aspectos que evidenciam o seu caráter subjetivo por
envolver fundamentos filosóficos, políticos e ideológicos que marcam o contexto sóciohistórico no qual está inserido. Desta forma, o currículo compreende todas as experiências e
conhecimentos proporcionados aos estudantes durante o processo de formação (SACRISTAN,
1998). Retomando Goodson (1995), o currículo não pode se apresentar estático, ele se
configura de acordo e expressa o contexto sócio histórico, por isso está em permanente (re)
construção.
Nos relatos dos alunos, encontramos uma indefinição da identidade do curso que está
se constituindo e o currículo em sua complexidade. Especialmente para a primeira turma, os
professores não sabiam como formar professores e quais eram as atribuições do curso, o que
gerava insegurança nos alunos. O relato de Melo (2009) revela como os professores do curso
se mostravam desorientados com uma nova área do conhecimento e principalmente com a
possibilidade de formar professores:
Eu já estava no segundo ano de faculdade, e me perguntava se aquele
realmente era o meu lugar, as disciplinas como Elementos da Geofísica e
Astronomia exigiam conhecimentos muito específicos sobre cálculo, que eu
não havia adquirido na disciplina de Matemática para as Geociências. Além
disso, era muito difícil para os professores de outros Institutos
compreenderem quais conteúdos eram mais adequados para uma graduação
tão diferente como a nossa. Até para professores do nosso próprio instituto
era difícil compreender que não fazíamos um “mini-curso” de geologia, e
sim um curso de formação de professores em geociências, aliás, a vocação
para formação de educadores do nosso curso era extremamente questionável,
sentia que ninguém, tanto alunos como professores, estavam realmente
preocupados com isso.

Os problemas estruturais do curso geravam descontentamento nos alunos. A
coordenação do curso desenvolvia sempre debates com os alunos sobre as definições
curriculares, o que gerava ainda mais descontentamento, segundo a mesma aluna (MELO,
2009):
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Como primeira turma, estávamos discutindo constantemente com os
professores sobre as características do LIGEA, e isso para mim era muito
desgastante. Lembro-me claramente de uma reunião feita entre alunos e
professores em que a principal discussão era se deveria manter a disciplina
Matemática para Geociências no currículo. Eu fiquei muito incomodada com
aquela discussão, achava que não cabia a alunos opinarem sobre esse
assunto, mas sim à comissão pedagógica que organizou a estrutura do curso.
Neste período ocorreram muitas desistências na turma, e pela baixa
concorrência de candidatos a entrarem naquele ano tínhamos medo que o
LIGEA acabasse antes mesmo de concluirmos. Minhas preocupações sobre o
sentido daquela graduação incomum aumentavam, tinha vontade de mudar
de curso, mas não sabia para qual.

O currículo do curso também foi analisado nos relato autobiográfico de Magalhães
(2009) que fizera uma análise de várias disciplinas do mesmo a partir de sua vivência. Essa
análise sobre o próprio curso vivenciada pelos bolsistas auxiliou a construir um referencial de
análise de seus objetos de pesquisa e da vivência da observação participante em disciplinas
que eles já tinham cursado anteriormente. A memória sobre o curso expande o olhar dos
pesquisadores ao vivenciarem novamente as disciplinas em análise, resignificando-as sob
uma perspectiva crítica.

Definições epistemológicas do ensino de geociências e Educação Ambiental: desafios da
criação de novas áreas de conhecimento

Para a análise do currículo, partimos da definição dos pressupostos históricos e
epistemológicos do campo de conhecimento que fundamenta o LiGEA. A educação
geocientífica pode ser associada às práticas de Educação Ambiental, numa correlação dos
ambientes físicos e biológicos, com as atitudes sociais, políticas e econômicas. Tal associação,
que trata dos conhecimentos geocientíficos de uma forma bastante abrangente, pode ser
conceituada como Ciências do Sistema Terra, caracterizada pela relação sistêmica entre as
esferas inanimadas (hidrosfera, atmosfera e litosfera), a esfera biológica (biosfera) e a esfera
Social (noosfera, ou antroposfera). Esta concepção é mais adequada ao ensino, em que a Terra
é considerada como um Sistema Global e dinâmico que tem mudado ao longo de toda a escala
do tempo e com o qual interagem os processos atuais de natureza física ou social
(FANTINEL, 1999).
A Educação Ambiental é caracterizada por um amplo leque de abordagens em áreas
bastante diversas. Uma das questões tratadas nos debates sobre a Educação Ambiental é a
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crítica à racionalidade da ciência moderna e a inadequação de seus pressupostos
epistemológicos a uma perspectiva ambiental, traduzido por Isabel Carvalho (2004, p. 111)
como uma “Crise de uma forma de conhecer e a busca de novos modos de compreender”. A
crise apontada pela autora refere-se ao contexto indicado acima, e a “busca de novos modos
de compreender” refere-se a alguns pressupostos epistemológicos da Educação Ambiental,
dentre os quais, encontramos as integrações disciplinares.
As análises histórica, sociológica e epistemológica da produção do conhecimento
científico são extremamente relevantes para a criação de novos pressupostos para a Educação
Ambiental, pois através do conhecimento do processo histórico de formulação e conceituação
das ciências modernas, podemos encontrar caminhos alternativos que conduzam a novas
práticas ambientais.
O contexto histórico em que vivemos é condicionado pelos pressupostos das ciências
modernas, assim como o desenvolvimento da sociedade capitalista industrial, que conduziram
a uma grande fragmentação do conhecimento e a uma separação muito profunda entre o
homem e a natureza. Em nome da objetividade, precisão e aceitação das teorias científicas, o
método científico pregou a “neutralidade” do observador perante seus experimentos e a
criação de suas teorias. Tais premissas estão sendo concebidas atualmente, por alguns críticos,
como as causas da degradação ambiental e da crise da sociedade moderna.
Os pressupostos epistemológicos das Geociências com a Educação Ambiental estão
sendo avaliados através do estudo do currículo do LiGEA. Acreditamos que a aproximação
entre as duas áreas de tradições distintas pode ocorrer com o estudo comparado das
disciplinas de Educação Ambiental (Introdução à Educação Ambiental – 1º semestre; Práticas
de Educação Ambiental) com a disciplina de Sistema Terra. A articulação entre os
pressupostos destas duas disciplinas pode ser um instrumento para a definição do currículo de
outras disciplinas, uma vez que elas podem servir de base epistemológica para o curso. Essa
pesquisa foi realizada por Melo (2009) e Ifanger (2010).
Nossa hipótese é que a transformação das ideias prévias sobre meio ambiente,
exploradas pela mídia e pelo senso comum, podem ser alteradas pelo conhecimento integrado
das Ciências do Sistema Terra juntamente com a Educação Ambiental, pois elas revelam a
intervenção direta do homem na natureza. Para investigar esta hipótese, avaliamos o perfil e
as concepções dos alunos do LIGEA na disciplina Introdução à Educação Ambiental.
Através da pesquisa “Análise da disciplina de Sistema Terra na Licenciatura em
Geociências e Educação Ambiental”, Ifanger (2009) realizou uma auto-reflexão de sua
vivência no curso. A disciplina Sistema Terra é uma das principais do curso, pois serve de
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pré-requisito para várias outras e, também, o termo retrata uma visão emergente para o estudo
integrado dos processos naturais do planeta, que operam por meio de sistemas complexos e
auto-reguladores.
A análise permeou a vivência do pesquisador nas disciplinas Sistema Terra, oferecida
pelo IGc-USP e Ciência do Sistema Terra no IG-Unicamp, instituições distintas. A disciplina
de Sistema Terra por fazer parte da grade curricular do LiGEA, foi cursada obrigatoriamente,
já a disciplina Ciência do Sistema Terra IG-Unicamp foi procurada para complementação da
formação do pesquisador e, sobretudo, porque é ministrada por professores com grande
experiência na área de ensino de Geociências no Brasil.
Assim, através da narrativa de vida, o pesquisador trouxe à tona considerações
interessantes dos processos distintos de ensino-aprendizado que vivenciou em cada uma das
disciplinas. Portanto, a construção do histórico de vida contribuiu sobremaneira na formação
do pesquisador, foi possível reconstruir suas experiências de maneira reflexiva, o que lhe
conferiu amadurecimento intelectual e pessoal.

Relações entre teoria e prática: vivências didáticas em estágios

Parte da pesquisa de Magalhães (2009) foi dedicada à observação participante da
disciplina EDM-0471, oferecida aos alunos do último ano do curso. A experiência anterior do
aluno na mesma disciplina, analisada e relatada em seu relato autobiográfico, também compôs
o conjunto de dados para a análise da relação teoria e prática estabelecida durante o estágio
curricular, que é uma atividade obrigatória da referida disciplina.
O estágio como possibilidade investigativa vem se configurando nos cursos de
formação de professores através da pesquisa como estratégia, método, uma possibilidade de
formação do estagiário como futuro professor (PIMENTA e LIMA, 2008). Foi nessa direção
que analisamos as práticas vivenciadas nos estágios pelos alunos.
Para enriquecer o aporte teórico e metodológico dos alunos no decorrer da disciplina
foram realizadas as discussões pautadas em bibliografia sugerida sobre a epistemologia das
geociências, as diferentes concepções de ciência histórica e socialmente construídas, a
pesquisa e seus diferentes métodos, a formação de professores, e questões de identidade
profissional.
A professora se utilizou do método de ensino com pesquisa em suas aulas enfatizando
o conceito de professor reflexivo — que foi o movimento proposto pelo pesquisador
estadunidense Donald Schön na década de 1990. De acordo com Pimenta (2006), esse
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conceito foi apropriado e ampliado em diversos países abrindo perspectivas para a pesquisa
na ação dos profissionais, o que se convencionou como professor pesquisador — outro
conceito que, ao mesmo tempo, foi discutido e tomado como norteador das práticas
desenvolvidas em aula.
No decurso da disciplina EDM0471, os alunos foram levados a elaborar um projeto
como um exercício de problematização dos estágios como uma tentativa de aproximação com
a pesquisa. Para Magalhães (2009), foi possível perceber que a elaboração de projetos e a
prática de investigação constituíam-se como habilidades muito distantes do universo dos
alunos que já estavam frequentando o quarto ano do curso.
É interessante ressaltar que em todas as etapas os alunos levantaram questões sobre
sua própria formação, como o estabelecimento de relações de causa e efeito sobre a formação
de profissionais e a inserção das geociências no currículo do ensino básico. Esse exercício se
complementa com a elaboração dos relatos autobiográficos conduzidos no início do curso e
trazem a dimensão do professor reflexivo para a condução dos estágios, o que auxiliou na
elaboração dos projetos e relatórios dos alunos onde eles deveriam se posicionar e analisar a
própria prática. Nesse sentido, a autobiografia proposta no início do curso revela aspectos
subjetivos que podem ser determinantes para a escolha dos espaços para os estágios e que
eventualmente poderiam ser omitidos nos relatórios finais.
O estágio, seja ele obrigatório ou não, confere ao futuro educador um importante
momento de experimentação, que pode revelar com profundidade muitos aspectos do
cotidiano profissional. É um momento delicado e ambíguo. Ao passo que pode representar a
consolidação do comprometimento e do engajamento pode se mostrar como o momento da
ruptura e da renúncia. Por isso, reafirmamos aqui a importância da realização de pesquisas
dedicadas a este momento tão importante na formação de professores.

Atividades científico-culturais

A formação de professores deve apreender os aspectos que perpassam o elenco de
disciplinas, como atividades de pesquisa, participação em eventos temáticos, atividades
culturais, de difusão e extensão acadêmica que também trazem contribuições efetivas para a
formação profissional.
Nesse sentido, os relatos autobiográficos revelam os principais avanços dos alunos na
direção de suprir eventuais lacunas que encontram em suas formações por meio da
participação em atividades extracurriculares, levando em consideração suas expectativas e
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aspirações individuais. Um caso interessante para a análise das mudanças curriculares sofridas
pelo LiGEA é o relato dos alunos das primeiras turmas do curso, que não tinham inserido
nenhuma disciplina de Educação Ambiental no currículo no início do curso. Para alguns
alunos da primeira turma do curso, como Magalhães (2009) e Melo (2009), esta lacuna foi
suprida através de participação em eventos, discussões em grupos de estudo e estágios.
Melo (2009) expõe que a participação do V Fórum de Educação Ambiental, em
Goiânia, em novembro 2004 foi determinante para a sua busca de meios alternativos dos
conteúdos em EA. A atuação em estágios, participação em outros eventos como diferentes
versões do EPEA (Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental) e leituras propostas durante
o curso configuraram os meios pelos quais os alunos construíram seus conhecimentos de EA.
O estudo da disciplina de Introdução a Educação Ambiental com Ênfase em
Geociências, incluída no currículo graças a reivindicações dos alunos, para os ingressantes no
ano de 2006, possibilitou confrontar os conhecimentos adquiridos de formas alternativas, ao
currículo estabelecido para a referida disciplina, pelo trabalho de Melo (2009).

Considerações finais

Através da história de vida, os bolsistas de iniciação científica elaboraram relatos
detalhados sobre sua participação e atuação na pesquisa. Isso tem possibilitado que os alunos
amadureçam sua identidade docente e profissional e se identifiquem com o que são as
Geociências e a Educação Ambiental em sua própria vivência. Essa técnica tem auxiliado os
bolsistas de graduação a exporem sua subjetividade e a perceberem que são agentes sóciohistóricos ativos em seu próprio processo de formação. Desta forma, ao analisar seu percurso,
os alunos estão avaliando como podem transformar a realidade do curso.
Os relatos servem ainda como registros sobre o processo de implementação e
consolidação da LiGEA. Os alunos têm relatado sobre seu processo de ensino-aprendizado
vivenciado ao longo do curso, com referências a atividades curriculares, extra-curriculares e a
uma avaliação das disciplinas. Além disso, alguns têm revelado a importância da vivência
universitária e de como atividades científico-culturais, como a participação em eventos, em
oficinas e em disciplinas eletivas estão sendo definidoras em seu processo formativo.
Os relatos têm evidenciado ainda a formação profissional dos alunos através das
vivências em estágios curriculares e extra-curriculares. Ao elaborar os relatos, os bolsistas
estão fazendo o esforço de relacionar as atividades práticas vivenciadas nos estágios com a
bagagem teórica adquirida ao longo do curso, tanto em disciplinas pedagógicas quanto em
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disciplinas de cunho geocientífico. Essas reflexões são importantes para a definição das
possíveis atuações dos licenciandos através das reflexões sobre as aplicações teórico-práticas
que os bolsistas estão apresentando.
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