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Resumo

despejos de mercúrio contaminaram rios e o uso exacerbado de pesticidas foi alvo de denúncia

alunos o compromisso ético dessa com as próximas gerações no tocante ao uso responsável
dos recursos naturais e na manipulação e descarte dos produtos industrializados. Mediante

temática ambiental, visto tratar-se de uma área estratégica para a compreensão e mitigação
avanço da modalidade à distância (EaD) como ferramenta de acesso ao ensino superior.
Astract
Chemistry occupies a prominent place among the environmental issues, is to cause some
of these problems, either by creating possible solutions. Chemistry principles are present
discharges have contaminated rivers and the overuse of pesticides was denouncing target
of chemistry should focus aspects that provide a consistent environmental ethics to share
chemical knowledge to this professional to be able to critically show the blessings and the
deleterious power that science chemistry can generate, resulting in his students this ethical
commitment to future generations regarding the responsible use of natural resources and
the handling and disposal of industrial products. Through the above, as ascertained Current
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advancement in distance mode (DL) as access tool to higher education.
Palavras chave
Key-words

Licenciatura em Química-Modalidade à distância. UFPI

-

A problemática ambiental em sua comple-

ocupa lugar de destaque, seja por causar
alguns destes problemas, seja por criar

-

desde os primeiros episódios de poluirio contaminaram rios e, por conseguinte,
“milhares de pessoas sofreram desde pe-

“o desenho, desenvolvimento e implemen-

quenos problemas neurológicos até o nas-

tação de produtos químicos e processos

cimento de bebês com mutações genéti-

para reduzir ou eliminar o uso ou geração

cas, como a anencefalia”

de substâncias nocivas à saúde humana e
ao ambiente”.

-

-

que propiciem uma consistente ética am-
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-

nesses e o poder deletério que a ciência

alunos o compromisso ético dessa com

-

-

Assim, desde os primeiros momentos da

dagógicos, deliberarem as metodologias
discussões ambientais nos cursos supe-

sejam tratados, pari passu aos temas da
e
“como uma prática educativa, integra-

res sobre uma estrutura pré-estabelecida

da e interdisciplinar, contínua e permanen-

como norteadora das práticas escolares

te em todas as fases, etapas, níveis e mo-

-

dalidades, não devendo, como regra, ser
implantada como disciplina ou componende professores, a responsabilidade com a
-

-

las de ciências naturais, em que se prio-
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cursos, em especial, os de licenciatura,
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sencial, desde 1993, oriundo do desmem-

-

-

décadas da modalidade presencial e da

-

formados não atende a atual demanda do

de pensar e agir adequadamente sobre os

oferta de cursos presenciais de licenciatu-

-

-

NASS

-

-

-

-

da pelos seguintes itens:
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-

que se fala em interdisciplinaridade é neste
inclusão do referido termo trata-se de uma
-

O paradigma disciplinar ainda está em
ensaios e análises relacionados a estes
-

apresentam, exigem que todas as insti-

pleno estabelecimento da prática inter-

-

nentes curriculares que integram o referido
-

qual professores e gestores do curso se

-
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isto, a ética ambiental é um dos elementos
bientais, tais como:

Sobre isso,

-

ce que:
É preciso que se criem todas as condições para facilitar o processo, suprindo
dados, desenvolvendo e disseminando

-

indicadores e tornando transparentes
os procedimentos por meio de práticas
centradas na educação ambiental que
garantam os meios de criar novos estilos de vida e promovam uma consciência ética que questione o atual modelo

aspectos sociais, tecnológicos, am-

de desenvolvimento, marcado pelo caráter predatório e pelo reforço das desigualdades socioambientais.

-

-

apresenta em sua ementa uma discussão

problemas ambientais, muito delas são de
uma sólida compreensão dos conceitos

-

tipo de discussão nos parece muito ade-

-
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nente no qual a dimensão ambiental é
no sétimo bloco do curso de licenciatura

contemplada, cabe nesse sentido uma

-

-

não obstante, nos parece inadequado tratar de temas tão amplos e complexos em
básica e complementar necessitam de urcada por

que no referido componente sejam trata-

-

do o autor “a cultura geral comportava
a incitação à busca da contextualização
de qualquer informação ou ideia, a cultudesune e compartimenta os saberes, tornando cada vez mais difícil sua contextualização”.
uma discussão estritamente disciplinar
-

-

Considerações Sobre o PPP

está duplamente em desacordo com o que
A negligência com o enfoque ambiental
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de caráter pedagógico e metodológico, a

-

em ensino de ciências mais presente no

-

-

tão ambiental numa só disciplina e não
perpassando todo o curso certamente

demais assuntos tratados ao longo das di-

tes como a questão ambiental e ética e os
-

-

-

-
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