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RESUMO
A Educação Ambiental Crítica é caracterizada como um importante campo para a
promoção de reflexões individuais e coletivas sobre os impactos socioambientais
decorrentes do modelo de sociedade vigente. Nesse contexto, temos a temática de
descarte de medicamentos e os impactos de sua prática incorreta, cujas discussões
compreendem os âmbitos da educação não-formal e formal em todos os níveis. Para
tal, é importante compreender como diferentes agentes significam o meio ambiente e
a própria Educação Ambiental. Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo
analisar as compreensões de licenciandas/os em Química sobre o tema descarte de
medicamentos e suas aproximações com a Educação Ambiental Crítica. Para tal,
partirmos do aporte teórico buscando delinear os sentidos que circulam na EA,
destacando as macrotendências Conservacionista, Pragmática e Crítica propostas
por Layrargues e Lima (2011). Também destacamos como o campo da formação
inicial docente em Química se relaciona com o descarte de medicamentos,
compreendendo as pedagogias progressistas como caminho de superação das
abordagens conservacionistas de EA e da educação tradicional. A abordagem
metodológica desta pesquisa é do tipo qualitativa e de natureza exploratória, na qual
adotamos como aporte teórico-metodológico a Análise de Discurso de vertente francobrasileira, com referencial de Eni Orlandi, inspirada na obra de Michel Pêcheux. Para
a constituição dos dados, realizamos um levantamento sobre o currículo de Química
da Universidade Federal do Paraná e realizamos entrevistas semiestruturadas com
seis licenciandas/os desse curso. Nesses discursos, notamos uma lacuna em relação
ao currículo, à sistematização das discussões sobre EA e sobre o descarte de
medicamentos. Também é possível destacar a convergência de sentidos em relação
ao descarte correto de medicamentos e um caráter polissêmico acerca dos sentidos
sobre EA. Percebemos a EA Crítica mais evidenciada quando as/os licenciandas/os
relacionam seus sentidos sobre o descarte de medicamentos com seus sentidos
atribuídos à Educação Ambiental. Assim, compreende-se que este trabalho poderá
promover mais discussões sobre o contexto da formação inicial docente em Química
aliadas aos temas sociais, como o descarte de medicamentos, e com a Educação
Ambiental Crítica permeando todo o currículo, visando à formação de professoras/es
crítico-reflexivas/os.
Palavras-chave: Análise de Discurso. Descarte de medicamentos. Educação
Ambiental Crítica. Licenciatura em Química.

ABSTRACT
Critical Environmental Education is characterized as an important field for the
promotion of individual and collective reflections on the social-environmental impacts
resulting from the current model of society. In this context, we have the topic of drug
disposal and the impacts of its incorrect practice, whose discussions include the
comprise the non-formal and formal education at all levels. To this end, it is significant
to understand how different agents mean the environment and Environmental
Education itself. In this sense, the present study aimed to analyze the understandings
of undergraduates in Chemistry on the subject of drug disposal and its approximations
with Critical Environmental Education. To this end, we started from the theoretical
contribution seeking to delineate the meanings that circulate in EA, highlighting the
macro tendencies Conservationist, Pragmatic and Critical proposed by Layrargues and
Lima (2011). We also highlight how the field of initial teacher education in Chemistry
relates to the disposal of medicines, understanding the progressive pedagogies as a
way to overcome the conservationist approaches of EE and traditional education. The
methodological approach of this research is qualitative and exploratory in nature, in
which we adopted as theoretical and methodological support the French-Brazilian
Discourse Analysis, with reference to Eni Orlandi, inspired by the work of Michel
Pêcheux. For the constitution of the data, we conducted a survey of the Chemistry
curriculum of the Federal University of Paraná and carried out semi-structured
interviews with six undergraduates of this course. In these speeches, we noticed a gap
relating to the curriculum, the systematization of discussions about EE and the disposal
of medicines. It is also possible to highlight the convergence of meanings relating to
the correct disposal of medicines and a polysemic character about the meanings about
EE. We noticed the Critical EE more evident when the undergraduates relate their
senses about the disposal of medicines with their senses attributed to Environmental
Education. Thus, it is understood that this work can promote further discussions about
the context of initial teacher education in chemistry allied to social issues, such as the
disposal of medicines, and with the Critical Environmental Education permeating the
entire curriculum, aiming at the formation of critical-reflective teachers.
Keywords: Discourse Analysis. Medication disposal. Critical Environmental Education.
Chemistry graduation.
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1 INTRODUÇÃO
O crescimento exponencial da população em áreas urbanas e o
aprimoramento dos artefatos tecnológicos vêm agravando a crise socioambiental no
Brasil. Dentre os diversos problemas ambientais que atingem nosso território, é
possível destacar o excesso de geração de resíduos sólidos e as faltas de divulgação
e fiscalização para evitar desastres ambientais.
Dentre esses resíduos, encontram-se os medicamentos, cuja fabricação e
distribuição no Brasil foram fomentadas pelo aprimoramento da indústria farmacêutica
e liberação da produção de genéricos.
A estabilização dessa categoria industrial e a facilidade na obtenção desses
produtos, sem prescrição médica, acabam colaborando com o consumo excessivo de
medicamentos. Como consequência, o consumo exacerbado desses produtos gera o
acúmulo de medicamentos vencidos e em desuso nas residências (MARQUES;
XAVIER, 2020).
Tal situação provoca um grave problema socioambiental, pois a falta de
conhecimento sobre os procedimentos corretos de descarte faz com que grande parte
da população despeje esses resíduos em pias, vasos sanitários ou lixo domiciliar,
resultando na contaminação do ar, de rios e solos, gerando riscos à saúde dos seres
vivos (CARVALHO et al. 2009).
Dessa forma, embora os medicamentos sejam produtos bastante presentes
no cotidiano das pessoas, ao realizar buscas na literatura observei a predominância
do estudo e o aprofundamento do tema nas áreas de Gestão Ambiental e Gestão
Sanitária, com raras discussões no campo educacional sobre os problemas
decorrentes de destinação inadequada de resíduos.
Nessas investigações, localizei, ainda, alguns trabalhos envolvendo o ensino
de Química e medicamentos, busca orientada pela natureza da composição dessas
categorias de produtos e pela minha formação inicial na licenciatura em Química.
Nesse processo, encontrei alguns poucos trabalhos com enfoque nos medicamentos
como conteúdo e a partir da automedicação como tema social, como em Camargo
(2013) e Richetti (2008).
Tal fator demonstra a necessidade da presença de temas socioambientais na
área de ensino de Química para promover a compreensão do papel do ser humano
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nos impactos ambientais, o que pode ser incentivado por meio da abordagem da
Educação Ambiental (EA) nos contextos de ensino formal.
Compreende-se, neste trabalho, que o campo da EA abarca uma
multiplicidade de correntes e sentidos, definido institucionalmente a partir da Política
Nacional de Educação Ambiental (PNEA) como:
Art. 1º Entendem-se por educação ambiental 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. (BRASIL, 1999).

Além das definições sobre a EA nos documentos oficiais brasileiros, o campo
é constituído por uma pluralidade de correntes e denominações atribuídas a partir de
seu contexto histórico e diferentes vieses ideológicos. Para esta pesquisa, será
adotada a perspectiva da Educação Ambiental Crítica (EAC), caracterizada por um
forte caráter político, objetivando a transformação social e a coletividade, o que, em
consonância com Jacobi (2005), deve-se pautar na construção de:
[...] um instrumental que promova uma atitude crítica, uma compreensão
complexa e a politização da problemática ambiental, a participação dos
sujeitos, o que explicita uma ênfase em práticas sociais menos rígidas,
centradas na cooperação entre os atores. (JACOBI, 2005, p. 244).

Essa adjetivação crítica voltada para a EA é orientada por diversas/os
teóricas/os do campo visando explicitar suas aproximações político-pedagógicas e
constituir movimentos de oposição diante das práticas dominantes no contexto da
educação

formal

e

não-formal

(CARVALHO,

2004;

GUIMARÃES,

2004;

LAYRARGUES; LIMA, 2011; LOUREIRO, 2006).
Nesse sentido, Layrargues (2012) elenca algumas filiações teóricas, as quais
operam na construção de sentidos da Educação Ambiental Crítica:
Se nutre do pensamento Freireano, Educação Popular, Teoria Crítica,
Marxismo e Ecologia Política. Por ter forte viés sociológico, introduz
conceitos-chave como Política, Ação Coletiva, Esfera Pública, Cidadania,
Conflito, Democracia, Emancipação, Justiça, Transformação Social,
Participação e Controle Social, entre outros. (LAYRARGUES, 2012, p. 404).

Em relação aos sentidos atribuídos à EA, a perspectiva crítica mobiliza uma
posição contra-hegemônica dos sentidos atribuídos à EA conservadora e à EA
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pragmática. Essas vertentes são atribuídas por Layrargues e Lima (2011) como
práticas que privilegiam a preservação da natureza, aspectos ecológicos e a noção
de meio ambiente como apenas uma coleção de recursos naturais.
A PNEA institui que a EA deve ser abordada em todos os níveis e modalidades
da educação formal. Em relação à Educação Superior, a lei apresenta a possibilidade
de criação de disciplinas específicas de EA nos currículos dos cursos de licenciatura,
no entanto, tais condições não garantem a instrumentalização das/os professoras/es
iniciantes para que associem, interdisciplinarmente, temas socioambientais aos
conhecimentos específicos das suas disciplinas de formação (GALIETA, 2014).
Nessas condições, defendo a importância em se assumir a perspectiva crítica
como aporte para a realização desta pesquisa, visto que não é possível pensar em
uma educação transformadora sem explorar as influências do modelo de sociedade
em que estamos inseridos.
Uma questão importante para defender a utilização do termo Educação
Ambiental Crítica neste trabalho está diretamente associada ao enfrentamento das
compreensões conservacionistas e desconexas das questões sociais e culturais. No
meu entendimento, não é possível abordar EA sem considerar esses aspectos e
assimilar que os povos vulnerabilizados são os mais afetados pelas crises ambientais.
Outrossim, a EA crítica conversa diretamente com as ideias propostas por Freire
(1987) em um movimento de promoção de uma educação emancipatória.
Portanto, ao defender a EA crítica é preciso assumir uma postura de
educadora ambiental para além de educadora científica, atrelada ao compromisso de
desvelar tanto as injustiças ambientais quanto o deslocamento do social em relação
ao ambiental.
Apresentando esse contexto geral, parto agora para as inquietações que
motivaram o desenvolvimento deste trabalho. Emergentes desde o início da
graduação em bacharelado e licenciatura em Química, eu notava várias lacunas sobre
os conhecimentos científicos e seus contextos históricos, bem como suas implicações
socioambientais. Além disso, notava que a falta de articulação com os conhecimentos
pedagógicos

gerava

em

mim,

e

em

várias/os

colegas,

frustrações

no

acompanhamento das aulas e permanência na licenciatura, o que resultava em
grandes taxas de evasão no curso.
No decorrer da graduação, tive contato com a área de Ensino de Química
como bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), no
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qual permaneci por boa parte da minha formação como licencianda. A participação no
PIBID me permitiu iniciar um processo de reflexão sobre como os conteúdos químicos
vêm sendo desenvolvidos com as/os educandas/os da Educação Básica e sobre
como a formação inicial e continuada das/os professoras/es favorecem práticas
pedagógicas acríticas e descontextualizadas. Além disso, passou a ficar mais claro
no meu entorno as próprias relações dicotômicas entre as disciplinas de educação e
as disciplinas específicas da Química.
A aproximação com a área de Ensino de Química e a pouca afinidade com as
disciplinas do bacharelado me fizeram entrar com o pedido de mudança de turno,
passando então a cursar somente a licenciatura em período noturno, opção essa
tomada ainda pela minha percepção de que o currículo da licenciatura era mais
completo em relação às disciplinas pedagógicas e com mais horas voltadas aos
estágios de docência.
Em consonância com essas vivências, desenvolvi na disciplina de Projetos de
Pesquisa no Ensino de Química I e II um projeto com a temática: “Descarte de
Medicamentos e a Farmácia como espaço de educação não-formal”. A motivação da
escolha desse tema na graduação ocorreu a partir da percepção de que os
medicamentos foram pouco abordados durante minha formação, principalmente nas
disciplinas de Química Orgânica e de Toxicologia, esta última presente apenas no
currículo do bacharelado. No entanto, em nenhum momento foram explicitadas as
formas de descarte adequadas para esses resíduos e possíveis consequências
socioambientais. Essas condições me motivaram a refletir criticamente sobre o curso
de Química e sobre essas lacunas no currículo que permearam o meu processo de
formação inicial.
Minha aproximação com a EA, por sua vez, deu-se apenas no final da minha
graduação, quando fui bolsista do programa Licenciar. A proposta do projeto foi o
desenvolvimento de pesquisa de Estado da Arte envolvendo a Educação Ambiental e
de um curso de formação continuada com professoras da rede municipal de ensino
de Curitiba visando explorar a perspectiva crítica da EA.
Nesse contexto, passei a questionar as práticas conservacionistas e
pragmáticas nas quais vêm sendo disseminadas as práticas de EA, o que me motivou,
ao ingressar no mestrado, a optar pela ampliação dessas discussões na perspectiva
dos estudos da Educação Ambiental Crítica e da formação inicial de professoras/es
de Química, a qual compreendo que, como a perspectiva, deva estar presente em
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todas as ações de Educação Ambiental, visando à valorização do coletivo e à
promoção da noção de pertencimento do ser humano em relação ao meio ambiente.
A partir dessas aproximações, defendo que um tema social como o descarte
de medicamentos, partindo de uma perspectiva crítica de Educação Ambiental,
poderá contribuir com a sensibilização sobre as causas e consequências do acúmulo
desses resíduos na natureza, bem como sobre os papéis coletivos e individuais da
população frente a esse problema socioambiental.
Após ingressar no mestrado no Programa de Pós-graduação em Educação
em Ciências e em Matemática (PPGECM), comecei a participar do Laboratório de
Estudos de Interculturalidade, Discursos e Decolonialidades na Educação (LIDEC),
no qual me aproximei das discussões sobre a Análise de Discurso (AD) de vertente
franco-brasileira, a partir do referencial da obra de Eni Orlandi – inspirada nos estudos
de Michel Pêcheux. Essa aproximação me motivou a adotar a AD como aporte
teórico-metodológico nesta pesquisa, tendo em vista a compreensão das condições
de produção dos discursos e mobilização de constructos como paráfrases,
polissemias e silenciamentos (ORLANDI, 2020), algo que poderia ser articulado às
análises dos processos de produção de sentidos por parte das/dos licenciandas/os do
curso de Química da UFPR.
Compreendida como parte essencial para a AD, as condições de produção
dos discursos podem ser exploradas em seu sentido amplo, contextos sócio-histórico
e ideológico, e sentido estrito, relacionado ao contexto imediato da pesquisa
(ORLANDI, 2020). Para este estudo, compreendo como contexto imediato da
produção dos discursos das/os licenciandas/os o curso de Química da UFPR e a
macrorregião de Curitiba – Paraná, cidade onde está alocado o curso, contextos estes
que também fizeram parte de minha formação como licenciada em Química.
Sobre a macrorregião de Curitiba e as condições de produção desta pesquisa,
trata-se de um local que regulamenta o descarte correto de medicamentos em desuso
e vencidos desde 2012, a partir da Lei Municipal nº 13.978/2012. Panorama distante
da maioria das regiões brasileiras, que não possuem regulamentação própria, e
deverão seguir o Decreto Federal nº 10.388/2020, ainda em fase de planejamento.
Além disso, é importante destacar que ainda que a macrorregião da cidade
de Curitiba seja contemplada por essa legislação, os conhecimentos sobre o descarte
correto não atingirão toda a população, principalmente a população mais
vulnerabilizada da cidade, a qual poderá ser mais atingida pelos impactos ambientais.
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Tal fator revela a importância em olharmos para a questão considerando a EA crítica
e, ainda, a justiça ambiental como possibilidades de enfrentamento à invisibilização
desses sujeitos e dos impactos que assolam principalmente os bairros com
populações de menor poder aquisitivo.
Outrossim, os dispositivos da AD possibilitaram compreender como se dá a
circulação de sentidos sobre a EA, em que buscarei, ainda, interpretar nos discursos
acessados como a instituição e o currículo operam na movimentação de sentidos
sobre o tema e sobre a própria EA.
Nesse processo, a partir desse conjunto de considerações, é que foi
formulado o problema desta pesquisa, sistematizado na seguinte questão: como
licenciandas/os em Química da UFPR atribuem sentidos sobre o descarte de
medicamentos e quais suas aproximações com a Educação Ambiental Crítica?
Diante desse questionamento, este trabalho tem como objetivo geral analisar
as compreensões de licenciandas/os em Química da UFPR sobre o tema descarte de
medicamentos e suas aproximações com a Educação Ambiental Crítica. Na tentativa
de atingir esse objetivo, para esta pesquisa, foi elaborado o seguinte conjunto de
objetivos específicos:
a) Caracterizar o histórico e os pressupostos da Educação Ambiental.
b) Identificar as orientações para o descarte correto de medicamentos da
macrorregião de Curitiba, tecendo aproximações com as condições de
produção das/os licenciandas/os.
c) Delinear como as questões socioambientais estão inseridas no currículo
de formação inicial em Química.
d) Tecer relações acerca da formação docente em Química, a partir dos
sentidos atribuídos por licenciandas/os sobre a Educação Ambiental e
descarte de medicamentos.
Para organização de caminhos possíveis para essas ações, o texto desta
dissertação está estruturado em seis capítulos, incluindo este primeiro capítulo como
introdução.
No segundo capítulo, encontram-se o histórico e os sentidos que circulam no
campo da Educação Ambiental, com destaque para a Educação Ambiental Crítica e
suas aproximações político-pedagógicas. Também serão tecidas aproximações
emergentes na área de Ensino de Química quando abordadas as questões
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ambientais, como a Educação CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), a Química
verde e a Química ambiental.
No terceiro capítulo, serão discutidos os desafios da formação inicial de
professoras/es de Química e a caracterização da temática central deste estudo – o
descarte de medicamentos – compreendendo a legislação vigente e um panorama da
produção acadêmica sobre o tema.
No quarto capítulo, será caracterizada a Análise de Discurso franco-brasileira
como aporte teórico-metodológico, com apresentação das condições de produção da
pesquisa e do percurso para constituição dos dados a partir da realização de
entrevistas semiestruturadas com licenciandas/os em Química.
O quinto capítulo apresentará a análise dos sentidos atribuídos pelas/os
licenciandas/os em Química sobre o descarte de medicamentos e a Educação
Ambiental Crítica.
O sexto capítulo trará as considerações finais da pesquisa, seguidas pelas
referências, apêndices e anexos.
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Este capítulo apresenta uma caracterização do histórico da Educação
Ambiental e suas primeiras discussões e institucionalização em território brasileiro.
Em seguida, pretende-se esboçar os sentidos atribuídos à EA, com destaque para a
Educação Ambiental Crítica, os referenciais teóricos que permearam a construção
dessas compreensões e as possibilidades para o contexto educacional.
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A partir do período pós-Segunda Grande Guerra, as consequências
relacionadas à exploração de recursos naturais, desenvolvimento tecnológico e
relações de consumo corroboraram o surgimento de discussões sobre o papel das
instituições e da sociedade sobre esses problemas. A partir da década de 1960,
surgiram organizações de grupos ambientalistas, de diversas vertentes ideológicas, e
eventos realizados em âmbito mundial para discutir os efeitos das ações humanas
sobre o meio ambiente.
Um marco importante dessas movimentações foi o livro “Primavera
silenciosa”1, de Rachel Carson, publicado em 1962. Na obra, a autora denuncia uma
série de desastres ambientais decorrentes do uso de pesticidas químicos sintéticos
na agricultura, repercutindo em âmbito internacional e ampliando as discussões
ambientais (HOFSTATTER; MACHADO, 2021).
Segundo Dias (1991), o termo Environmental Education, cuja tradução é
Educação Ambiental, foi utilizado pela primeira vez em 1965, na Conferência de
Keele, no Reino Unido. Alguns anos depois, em 1968, outro marco importante foi a
fundação do Clube de Roma, o qual teve por objetivo a abordagem de assuntos acerca
da utilização consciente de recursos naturais. O Clube foi responsável pela
organização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano,
também conhecida como Conferência de Estocolmo, considerado o primeiro grande

_______________
No livro, a autora defende que o uso de agrotóxicos em locais próximos à sua casa ocasionou o
desaparecimento dos pássaros na região. Portanto, o título “Primavera silenciosa” faz alusão à falta do
canto dos pássaros durante a primavera.
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evento com foco na degradação ambiental, no qual ocorreu a elaboração do relatório
“Os limites do crescimento econômico”2 (DIAS, 1991).
Em 1975, o Encontro Internacional de Educação Ambiental, também
conhecido como Conferência de Belgrado, foi responsável pela consolidação do
Programa Internacional de Educação Ambiental. No mesmo evento foi elaborada a
Carta de Belgrado, documento que apresentava a necessidade de uma nova ética
mundial e incluía motivações e princípios para o campo da EA (SATO, 1997).
A partir dessas movimentações internacionais, passam a emergir no Brasil
discussões sobre o campo na área educacional. Um dos principais obstáculos para a
disseminação dessas ideias foi o período de Ditadura Militar, cujas questões
tecnicistas eram priorizadas na organização escolar. Um exemplo dessa limitação
ocorre em 1979, quando o Ministério da Educação (MEC) e a Companhia Ambiental
do Estado de São Paulo (CETESB) elaboraram o documento: “Ecologia − Uma
proposta para o ensino de 1º e 2º graus”. Essa produção foi criticada entre os
pesquisadores da área por apresentar uma abordagem reducionista sobre a temática
ambiental, ignorando as premissas básicas orientadas alguns anos antes na
Conferência Internacional de EA (DIAS, 1991).
Com a promulgação da Constituição Federal do Brasil em 1988, foi
estabelecido o meio ambiente como um direito comum e se definiu o papel do poder
público em relação à Educação Ambiental, conforme descrito no Artigo 225:
Art. 225. 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.
§ 1.º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
VI - Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. (BRASIL,
1988).

A partir desse contexto de redemocratização brasileira, acontece em 1992, no
Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
_______________
O relatório apresentava modelos globais projetados para predizer como seria o futuro se não houvesse
modificações ou ajustamentos nos modelos de desenvolvimento econômico adotados, condenando a
busca incessante do crescimento da economia e a meta de torná-la cada vez maior, desconsiderando
as consequências. Como resultados, os modelos e as análises indicaram que o crescente consumo
geral levaria a humanidade a um limite de crescimento, possivelmente a um colapso. Os políticos
presentes rejeitaram as observações (DIAS, 1991).

2

23

Desenvolvimento, conhecida também como Rio-92. Esse foi um evento de grande
relevância internacional, no qual

foram

discutidos os fatores

políticos

e

socioeconômicos associados ao meio ambiente e ao uso de recursos naturais. Neste
encontro, foi elaborada a Carta da Terra, que apresentava princípios para uma
sociedade sustentável, ratificada somente no ano de 2000. Outra proposição foi a
chamada Agenda 21, assinada por representantes de 190 países, com o intuito de
assumir o compromisso da busca pelo desenvolvimento sustentável em suas
respectivas nações (GUIMARÃES, 2013).
Corroborando a Constituição Federal e os compromissos da Rio-92, foi criado
em 1994 o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA). O objetivo era
contemplar a formação de gestoras/es e educadoras/es, desenvolver ações
educativas e desenvolver instrumentos e metodologias para a Educação Ambiental
(BRASIL, 2005).
Outra ação importante para a implementação da EA no contexto escolar, foi a
publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) pelo Ministério da Educação
(MEC). Dentre suas disposições, o documento implementa o meio ambiente como
temática transversal aplicável em todas as modalidades e níveis de ensino (BRASIL,
1997).
Visando à regulamentação da EA no Brasil, em 1999 é implementada a
Política Nacional de Educação Ambiental por meio da Lei nº 9.785/1999, definindo a
EA no Artigo 1º como:
Art. 1º Entendem-se por educação ambiental 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. (BRASIL, 1999).

De acordo com González-Gaudiano e Lorenzetti (2009), tais movimentações
impulsionaram a inserção da EA como campo de pesquisa, fortalecendo o surgimento
de programas de pós-graduação, publicações e eventos nacionais sobre a Educação
Ambiental.
Em consonância com os documentos supracitados, o MEC publica a
Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA). O objetivo dessa resolução foi
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regulamentar a organização curricular em todas as etapas e modalidades da
Educação Básica. A compreensão sobre EA no documento é definida por:
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional
da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter
social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos,
visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la
plena de prática social e de ética ambiental. (BRASIL, 2012).

Dentro desse processo de consolidação do campo da EA, emergem as
noções de Desenvolvimento Sustentável (DS) e Sustentabilidade.
2.1.1 Desenvolvimento Sustentável
A primeira dissidência dessas movimentações em relação à EA já advém da
própria palavra desenvolvimento, cujo prefixo “des” remete à negação ou falta, ou
seja, para a língua portuguesa, o termo nos remete a uma negação de envolvimento,
portanto, compreendemos que essa nomenclatura confere um viés economicista para
o ambiental, negando o envolvimento do ambiental e do social (MEIRA; SATO, 2005).
A partir da UNESCO, é levantada a proposta de Educação para o
Desenvolvimento Sustentável (EDS) como mote para a disseminação da Educação
Ambiental a partir da instituição do programa Década das Nações Unidas da EDS.
A segunda década proposta pela UNESCO, compreendendo os anos 2020 a
2030, propõe a Agenda 2030, a qual elenca 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), conforme disposto a seguir.
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FIGURA 1 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030

Fonte: GT Agenda 2030 (2021).

No entanto, podemos observar uma série de interesses políticos e
econômicos atrelados a esses objetivos, como, por exemplo, o objetivo 8, que trata
do “trabalho decente e crescimento econômico”, e o objetivo 9, “indústria, inovação e
infraestrutura”, os quais reafirmam o caráter economicista impregnado nessa
proposta.
Outrossim, um caráter de metas pré-definidas proposto pelas Décadas, em
que se deve atingir determinados objetivos dentro de um prazo, parece uma proposta
muito simplista dadas as particularidades de cada nação, principalmente dos países
do Sul global, ainda colonizados. Portanto, compreendemos que os ODS se opõem a
uma educação crítica e emancipatória, visto que não fica evidenciada a autonomia e
participação popular para alcançar o DS (UCHOA, 2019).
A partir do contexto do surgimento das primeiras discussões sobre a
Educação Ambiental no Brasil, no âmbito de grandes eventos, e a implementação de
leis e programas, as/os educadoras/es ambientais conceberam a impossibilidade em
formular apenas um conceito abrangente o suficiente para o campo, resultando em
uma multiplicidade de propostas e correntes da EA (LAYRARGUES; LIMA, 2014).
Alguns desses sentidos são apresentados e discutidos na próxima seção.
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2.2 SENTIDOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Nesta seção, apresentam-se os sentidos que circulam sobre a Educação
Ambiental brasileira. Para tal, é preciso partir da ideia de como a noção de relações
de sentidos é compreendida na Análise de Discurso, conforme Orlandi (2020) define:
Segundo essa noção, não há um discurso que não se relacione com outros.
Em outras palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta
para outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros. Todo discurso
é visto como um estado de processo discursivo mais amplo, contínuo. Não
há, desse modo, começo absoluto nem ponto final para o discurso. Um dizer
tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou possíveis.
(ORLANDI, 2020, p. 37).

A autora defende, ainda, que o discurso é efeito de sentidos entre locutores e
que, para sua compreensão, é necessário admitir que os sentidos não estão alocados
em um lugar, e sim são produzidos nas relações dos sujeitos e de outros sentidos, os
quais se constituem mutuamente a partir do jogo das formações discursivas.
O discurso se constitui no jogo entre os processos parafrásticos e
polissêmicos, sendo condição de existência dos sujeitos e sentidos. Assim, Orlandi
(2020, p. 34) define que: “os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo
dizer há sempre algo que se mantém, isto é, o dizível, a memória”. Tal noção assume
a paráfrase como associada à estabilização, enquanto na polissemia: “o que temos é
deslocamento, ruptura de processos de significação. Ela joga com o equívoco.”
(ORLANDI, 2020, p. 34).
Nesse contexto, neste estudo, nas noções de meio ambiente e Educação
Ambiental, compreendemos que os sentidos têm sua matriz na paráfrase, uma vez
que não há sentido sem repetição, e na polissemia, tendo em vista as possibilidades
de sentidos múltiplos, materializados ideologicamente.
Sobre os processos polissêmicos identificados em discursos ambientais,
Silva, T. D., (2016) alerta sobre o esvaziamento do social nos discursos ambientais,
reduzidos muitas vezes às noções de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável,
consumo consciente, dentre outros termos usualmente qualificados por empresas,
produtos, relações comerciais.
Observa-se no discurso ambiental a relação com o discurso econômico, ao
se significar natureza, por exemplo, enquanto patrimônio ou recurso, ambos
termos que remetem a bens. Não é o homem como espécie que está
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“destruindo a natureza”, mas a “devastação” resulta do modo como, na
sociedade, a “natureza” é atravessada e significada pelos discursos políticos,
econômicos, etc., marcada por um determinado sistema econômico e por
determinadas estruturas de poder. (SILVA, T. D., 2016, p. 134, aspas da
autora).

Assim, reconhecemos a polissemia de sentidos atribuída aos discursos
ambientais, conforme corroborado por Silva, T. D., (2016), ao defender que os termos
ambiente e meio ambiente não significam nas noções de natureza no
âmbito técnico-científico como um fim em si, mas sim: “a significação se dá através
das relações históricas e do jogo de forças que a constitui, confrontando a ideia de
uma Ciência que se desenvolve alheia (ao político).” (SILVA, T. D., 2016, p. 131).
Reconhecendo então esse caráter polissêmico, diversas/os autoras/es do
campo buscaram realizar algumas sistematizações e endereçamentos diante das
formações discursivas dominantes, buscando promover a reflexão acerca das práticas
desenvolvidas em determinados contextos sócio-históricos e formações ideológicas e
imaginárias. Sauvé (2005a) classificou algumas compreensões dominantes em
relação ao meio ambiente:
x

meio ambiente-natureza, relacionado à apreciação, preservação;

x

meio ambiente-recurso, voltado a gerir sistemas de produção e utilização dos
recursos;

x

meio ambiente-problema, voltado à investigação crítica das realidades do
meio e tomada de consciência sobre questões socioambientais;

x

meio ambiente-sistema, que pode ser apreendido a partir da análise dos
componentes e relações de meio ambiente;

x

meio ambiente-lugar em que se vive, que trata do ambiente da vida cotidiana
(casa, trabalho, escola) para conhecer e para aprimorar as relações com o
grupo social e com o lugar em que se vive;

x

meio ambiente-biosfera, considerando a interdependência das realidades
socioambientais, lugar da consciência planetária e solidariedade internacional;

x

meio ambiente-projeto comunitário, voltado a um viés cooperativo para
realizar mudanças em coletividade;

x

meio ambiente-território, entre os povos indígenas em uma relação de
identidade particular com o meio ambiente;
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x

meio ambiente-paisagem, associado aos geógrafos, privilegia a dinâmica da
evolução histórica.
Considerando os possíveis sentidos de meio ambiente levantados e os

enfoques privilegiados, Sauvé (2005b) desenvolveu uma cartografia resultando em 15
correntes possíveis para a Educação Ambiental.
Dentre essas correntes, a autora distingue como tradicionais aquelas
predominantes

nas

décadas

de

1970

e

1980,

que

são:

naturalista,

conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista e moral/ética.
As seguintes representam discussões mais recentes: holística, biorregionalista,
práxica, crítica, feminista, etnográfica, ecoeducação, sustentação e sustentabilidade.
No Quadro 1 está identificada cada corrente de acordo com seus objetivos.
QUADRO 1 – As Correntes teóricas em Educação Ambiental
Corrente

Objetivo

Naturalista

Reconstruir uma ligação com a natureza.

Conservacionista/
recursista

Adotar comportamentos de conservação.
Desenvolver habilidades relativas à gestão ambiental.

Resolutiva

Desenvolver habilidades de resolução de problemas (RP): do diagnóstico
à ação.

Sistêmica

Desenvolver o pensamento sistêmico: análise e síntese para uma visão
global.
Compreender as realidades ambientais, tendo em vista decisões
apropriadas.

Científica

Adquirir conhecimentos em ciências ambientais.
Desenvolver habilidades relativas à experiência científica.

Humanista

Conhecer seu meio de vida e conhecer-se melhor em relação a ele.
Desenvolver um sentimento de pertença.

Moral/ética

Dar prova de ecocivismo.
Desenvolver um sistema ético.

Holística

Desenvolver as múltiplas dimensões de seu ser em interação com o
conjunto de dimensões do meio ambiente.
Desenvolver um conhecimento orgânico do mundo e um atuar
participativo em e com o meio ambiente.

Biorregionalista

Desenvolver competências em ecodesenvolvimento comunitário, local ou
regional.

Práxica

Aprender em, para e pela ação. Desenvolver competências de reflexão.

Crítica

Desconstruir as realidades socioambientais visando transformar o que
causa problemas.

Feminista

Integrar os valores feministas à relação com o meio ambiente.
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Etnográfica

Reconhecer a estreita ligação entre natureza e cultura.
Aclarar sua própria cosmologia.
Valorizar a dimensão cultural de sua relação com o meio ambiente.

Ecoeducação

Experimentar o meio ambiente para experimentar-se e formar-se em e
pelo meio ambiente.
Construir sua relação com o mundo, com outros seres que não sejam
humanos.

Sustentação e
sustentabilidade

Promover um desenvolvimento econômico respeitoso dos aspectos
sociais e do meio ambiente.
Contribuir para esse desenvolvimento.
Fonte: Adaptado de Sauvé (2005b).

Loureiro (2006) propôs a existência de dois macroeixos orientadores da EA:
um conservador ou comportamentalista e outro denominado transformador, crítico ou
emancipatório. O autor destaca que os blocos são influenciados por distintos sentidos
pedagógicos e modos específicos de compreensão da educação e suas funções
sociais. No Quadro 2 estão elencadas as características para cada macroeixo:
QUADRO 2 – Características dos Macroeixos Orientadores da EA
Bloco conservador ou comportamentalista

Bloco transformador, crítico ou emancipatório

Compreensão naturalista e conservacionista
da crise ambiental.

Busca da realização de autonomia e liberdades
humanas em sociedade, redefinindo o modo como
nos relacionamos com a nossa espécie, com as
demais espécies e com o planeta.

Educação entendida em sua dimensão
individual, baseada em vivências práticas.

Politização e publicização da
ambiental em sua complexidade.

Despolitização do fazer educativo ambiental,
apoiando-se
em
pedagogias
comportamentalistas ou alternativas de cunho
místico.

Convicção de que a participação social e o
exercício da cidadania são práticas indissociáveis
da educação ambiental.

Baixa problematização da realidade e pouca
ênfase em processos históricos.

Preocupação concreta em estimular o debate e o
diálogo entre ciências e cultura popular,
redefinindo objetos de estudo e saberes.

Foco na redução do consumo de bens
naturais, descolando essa discussão do
modo de produção que a define e situa.

Indissociação no entendimento de processos
como: produção e consumo; ética, tecnologia e
contexto sócio-histórico; interesses privados e
interesses públicos.

Diluição da dimensão social na dimensão
natural, faltando entendimento dialético da
relação sociedade-natureza.
Responsabilização pela degradação posta
em um homem genérico, fora da História,
descontextualizado social e politicamente.

problemática

Busca de ruptura e transformação dos valores e
das práticas sociais contrários ao bem-estar
público, à equidade e à solidariedade.

Fonte: adaptado de Loureiro (2006).
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Outra importante organização foi proposta por Layrargues e Lima (2011), em
que foram mapeadas as macrotendências político-pedagógicas da Educação
Ambiental contemporânea no Brasil, identificando-se três macrotendências: a
conservacionista, a pragmática e a crítica.
A macrotendência conservacionista, descrita pelos autores como emergente
ao início das discussões no campo, apresenta como enfoque a valorização afetiva
sobre a natureza e predominância da ciência ecológica. Com os problemas ambientais
compreendidos como consequências da modernização, ocorreu uma valorização dos
conceitos ecológicos e domínio da participação de profissionais das ciências naturais,
não questionando as estruturas sociais vigentes (LAYRARGUES; LIMA, 2011).
De acordo com Loureiro e Layrargues (2013), essa tendência está relacionada
com práticas educativas que proporcionam um contato íntimo com a natureza, mas
estão distantes das dinâmicas sociais e políticas, e seus conflitos de poder. A EA
conservacionista se apoia então na ecologia, na valorização das dimensões afetivas
sobre a natureza e mudanças comportamentais individuais sobre o meio ambiente,
relativizando o antropocentrismo como paradigma dominante.
A macrotendência pragmática emerge a partir dos novos modos de produção
e consumo oriundos do pós-guerra. O foco dessa vertente é apresentar um
mecanismo de resultados rápidos, visando ao consumo sustentável com foco no
urbano-industrial, desconsiderando as causas e consequências dos problemas
ambientais e aspectos sociais, políticos e econômicos (LAYRARGUES; LIMA, 2011).
Ambas as macrotendências – pragmática e conservadora – aproximam-se
como expressões conservacionistas da Educação Ambiental, pois não há
questionamento da estrutura social vigente, sendo propostas apenas reformas
setoriais. São apontadas mudanças culturais ou institucionais, porém com dificuldades
em se concretizar sem ocorrer também uma transformação das bases econômicas e
políticas. Consequentemente, resultam em ações individuais e comportamentais de
forma a-histórica, apolítica, conteudista, instrumental e normativa (LOUREIRO;
LAYRARGUES, 2013).
Leite e Rodrigues (2011) problematizam a predominância da perspectiva
conservadora no contexto escolar, principalmente na etapa de Ensino Fundamental,
a partir de práticas de EA realizadas de forma pontual, como em datas comemorativas
– dia da árvore, dia do meio ambiente, dia da água, sem propostas de continuidade
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dessas discussões ou de mudanças de atitudes. O que influencia os sentidos
atribuídos ao meio ambiente e à EA em todas as etapas e modalidades de ensino.
Em contraponto, a macrotendência crítica foi impulsionada pela busca de
realizar a contextualização e politização dos discursos ambientais, apresentando um
viés sociológico acerca da relação ser humano-natureza, incorporando ao debate a
cidadania, democracia, emancipação, participação, conflito e transformação social
(LAYRARGUES; LIMA, 2011).
2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA
Dentre as possibilidades das abordagens e correntes da Educação Ambiental,
o foco desta pesquisa é abordar a EA a partir da perspectiva crítica, a qual por vezes
pode ter outras denominações, como: transformadora, popular, emancipatória e
dialógica. Ressignificar a EA como crítica é necessário para “diferenciar uma ação
educativa que seja capaz de contribuir com a transformação de uma realidade que
historicamente se coloca em uma grave crise socioambiental.” (GUIMARÃES, 2004,
p. 25).
De acordo com Loureiro e Layrargues (2013), essa perspectiva teria emergido
a partir de meados da década de 1980, decorrente do processo de redemocratização
brasileira, fator que favoreceu a retomada de movimentos sociais emancipatórios e
fortaleceu as perspectivas críticas da educação e da educação popular, destacada
principalmente a partir da Pedagogia Freireana.
Em convergência, compreendendo o atual modelo de consumo e produção
capitalistas, é preciso considerar, na EA de base crítica, as questões acerca da justiça
social e política, e que os sujeitos mais vulnerabilizados são mais atingidos pela crise
socioambiental, conforme corroborado por Kassiadou (2018), que aponta como
compromisso da EA crítica:
[...] trazer a dimensão da realidade local, a perspectiva pedagógica dos
conflitos ambientais como estratégia de transformação da realidade local e a
valorização dos saberes e fazeres das populações tradicionais que
historicamente vivem em condições de vulnerabilização, invisibilidade,
silenciamento e por vezes, criminalização, reconhecendo assim, outras
epistemes. (KASSIADOU, 2018, p. 29).
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A autora reitera ainda que esse compromisso da EA crítica se aproxima com
as discussões envolvendo a perspectiva de decolonialidade3 latino-americana,
destacando a importância da contextualização do debate no campo da EA sobre a
expropriação de recursos ambientais e grupos vulnerabilizados vítimas da
desigualdade.
Nesse panorama, atualmente influenciado pelos sentidos movimentados a
partir da disseminação dessa temática nos estudos sociocientíficos e pela
compreensão de como a desigualdade social favorece a ocorrência de determinados
problemas ambientais, é que emerge ainda a noção de justiça ambiental.
Por justiça ambiental entenda-se o conjunto de princípios que asseguram que
nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe,
suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais
negativas de operações econômicas, de políticas e programas federais,
estaduais e locais, bem como resultantes da ausência ou omissão de tais
políticas. (HERCULANO, 2002, p. 2).

A partir desse movimento, busca-se, para além da percepção da EA crítica,
evidenciar a injustiça ambiental quando grupos em situação de vulnerabilidade social
e econômica são mais afetados por problemas ambientais, como grupos sociais de
trabalhadores e grupos étnicos discriminados (LOUREIRO; LAYRARGUES, 2013).
A noção de “justiça ambiental” exprime um movimento de ressignificação da
questão ambiental. Ela resulta de uma apropriação singular da temática do
meio ambiente por dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com
a construção da justiça social. (ACSELRAD, 2010, p. 108).

Essas proposições reafirmam o antagonismo dessa tendência em relação às
práticas de EA conservadoras e pragmáticas, que se aproximam dos ideais da
educação tradicional e interesses do capitalismo sobre os avanços tecnológicos.
Ao criticar o modo de produção capitalista, Trein (2008) destaca a EA crítica
para superação dos obstáculos decorrentes desse modelo hegemônico:
A educação ambiental, numa perspectiva crítica, não pode abrir mão do rigor
teórico-metodológico na análise da realidade. O pensamento crítico, ao
desvendar o modo de produção capitalista, sua estrutura interna, as

_______________
Kassiadou apresenta o conceito de decolonialidade, a partir de Mignolo, como: “energia de resistência,
ou seja, atos de rebeldia e enfrentamento contra o pensamento dominante.” (KASSIADOU, 2018,
p. 31).

3
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contradições que engendra enquanto processo social, seus limites materiais,
aponta também os mecanismos de ocultamento dessa realidade, elaborados
pela ideologia dominante. É importante compreender os traços fundamentais
de um sistema que se baseia na exclusão social, na exploração da classe
trabalhadora, na destruição da natureza e na mercantilização de todos os
elementos da natureza e das dimensões sociais e culturais das relações
humanas. (TREIN, 2008, p. 41).

Nessa perspectiva, compreende-se como essencial disseminar que temáticas
socioambientais sejam fortalecidas no âmbito educacional, principalmente a partir da
valorização de perspectivas contra-hegemônicas para o enfrentamento dos
mecanismos de dominação incentivados pelos governos neoliberais da América
Latina (GALIETA, 2020).
Ampliando as possibilidades pedagógicas, Tozoni-Reis (2006) destaca que os
temas ambientais na perspectiva crítica devem ser construídos de forma dinâmica e
participativa, distanciando-se do tratamento de conteúdos curriculares da educação
tradicional, em que ocorre a “transmissão de conhecimentos” das/os educadoras/es
para as/os educandas/os.
Esse conceito é apresentado por Freire (1987) a partir do conceito de
“educação bancária”, em que as/os educadoras/es assumem o papel de depositante
e as/os educandas/os um papel de depositárias/os, a qual se aponta a educação
problematizadora como possibilidade de superação desse modelo. A partir dessas
compreensões, o autor destaca:
O antagonismo entre as duas concepções, uma, a bancária, que serve à
dominação; outra, a problematizadora, que serve à libertação, toma corpo
exatamente aí. Enquanto a primeira, necessariamente, mantém a contradição
educador-educandos, a segunda realiza a superação. (FREIRE, 1987, p. 39).

Para Costa e Loureiro (2015), ainda que Paulo Freire não tenha remetido
diretamente às questões acerca da Educação Ambiental no Brasil, é possível
apreender sua contribuição para a constituição da EA crítica em contraposição à EA
normativa, acrítica e instrumental, a qual não compreende a natureza conflitiva da
sociedade capitalista e nem respeita o saber e a educação popular. Sobre as
contribuições de Freire às/aos educadoras/es, os autores ainda acrescentam:
Freire traz a todos educadores uma possibilidade política e pedagógica de
refletir e enfrentar de forma radical as formas injustas de opressão na AL, que
impedem a sua libertação social, a partir do respeito e da tolerância às

34

diferenças culturais, e sem perder de vista o horizonte da igualdade e da
libertação. (COSTA; LOUREIRO, 2015, p. 13).

Nesse contexto, Guimarães (2004) aponta que para a EA crítica, o processo
educativo não é restrito a um aprendizado individualizado de conteúdo, mas sim na
relação com o outro e com o ambiente, estimulando a confiança em uma
transformação da ação pedagógica em um movimento conjunto.
Tais considerações vão ao encontro da PNEA, que institui a incorporação da
Educação Ambiental a todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 1999). A
compreensão das complexidades acerca dos processos de formação é fundamental
para efetivar a inserção da EA no contexto da educação formal e não-formal, conforme
destacam Hofstatter e Machado (2021):
Pensando que a educação é um dos pilares ou o mais importante pilar de
construção societária, se almejamos uma sociedade que se preocupe com as
questões ambientais, que as considere na tomada de decisão no seu
cotidiano e na sua vida profissional, é essencial que essa formação esteja
presente em toda formação escolar e mais enfaticamente ainda na formação
profissional. (HOFSTATTER; MACHADO, 2021, p. 20).

Essa ampliação da EAC para todos os níveis da educação formal favorece a
percepção de pertencimento ao ambiente por educandas/os, fazendo-as/os
compreender as consequências de suas ações e escolhas, por vezes afetadas pela
dificuldade em atribuir os efeitos da crise ambiental às ações humanas, possibilitando
então um processo de formação de cidadania responsável (MENEZES; MENEZES,
2021).
Sobre a relevância da inserção dessas discussões sobre a EA crítica para o
contexto da formação docente, Costa, Mattos e Caetano (2021) apontam que:
A inserção da educação ambiental no currículo da formação inicial e
continuada de professores se faz necessário e urgente, pois estamos vivendo
em uma realidade política, econômica e social que vem construindo bases
para uma exploração desordenada das nossas riquezas naturais, atrelada ao
enfraquecimento dos órgãos fiscalizadores, como exemplo, o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), além
de diminuir a participação da sociedade civil nas organizações de controle
social por meio da extinção dos órgãos colegiados que faziam parte da
estrutura do Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio do Decreto nº
9.759, de 11 de abril de 2019. (COSTA; MATTOS; CAETANO, 2021, p. 901).
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Retomando o contexto histórico relatado anteriormente, o qual perpassou as
constituições dos sentidos atribuídos ao meio ambiente e à Educação Ambiental, é
possível trazer à discussão outra vertente construída nesse mesmo movimento da
década de 1960: a Educação CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade). Essa área
emerge com o objetivo principal de compreender as relações entre a ciência e a
tecnologia a partir dos contextos históricos, políticos e econômicos.
Em relação à denominação CTS e CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e
Ambiente), alguns teóricos defendem que a sigla CTS já englobaria o ambiental a
partir do “S” de sociedade. Outros autores advogam que o uso de CTSA é para
demarcar o viés ambiental de um determinado estudo ou atividade.
A principal aproximação que podemos tecer em relação à Educação CTS e
EAC é a valorização da participação coletiva e a promoção de propostas reflexivas
sobre os impactos socioambientais.
Nesse sentido, entendemos que o EC com enfoque nas interrelações
Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) contempla uma importante dimensão
da EA no campo político, na medida em que problematiza o conhecimento
científico no contexto social com suas implicações ambientais. (SANTOS;
CARVALHO; LEVINSON, 2014, p. 202).

Compreendendo que a sigla CTS emerge em um contexto dos estudos de
países europeus e nos Estados Unidos, no contexto da América Latina é importante
destacar a vertente do PLACTS (Pensamento Latino-Americano em Ciência e
Tecnologia) voltada aos estudos locais, uma vez que compreendemos a distinção dos
impactos das atividades da C&T no Sul global.
No entanto, uma pesquisa de Estado da Arte de Galieta e Linsingen (2019)
demonstrou que em 12 edições (1995 a 2018) do evento Jornadas Latinoamericanas
de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, apenas 4% dos estudos discutiram
as questões ambientais, fator esse que evidencia um esvaziamento do ambiental nos
estudos do PLACTS em relação à C&T latino-americana (GALIETA, 2020).
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2.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E APROXIMAÇÕES COM A EDUCAÇÃO QUÍMICA
Conforme exposto, a EA, a partir da tendência conservacionista, está
diretamente atrelada aos conhecimentos ecológicos e tecnicistas, o que reflete uma
predominância de ações e práticas em Ciências e Biologia.
Nesse contexto, a apropriação dessa tendência da EA é disseminada já no
Ensino Fundamental, o que pode propiciar que as/os licenciandas/os de Física e
Química, por exemplo, associem a EA a esses componentes curriculares,
compreensões essas que perpetuam em sua formação inicial e sua prática docente.
Para compreender mais sobre a relação entre a EA e o ensino de Química, é
possível destacar o estudo de Leite e Rodrigues (2013), em que as autoras
entrevistaram docentes de Química para analisarem suas compreensões acerca do
meio ambiente e de EA. As autoras destacaram que, de maneira geral, as/os docentes
mostraram compreensões conservacionistas acerca da EA, demonstrando a
valorização de ações individuais, um discurso acrítico e a realização de atividades de
EA realizadas de forma pontual e desconsiderando aspectos interdisciplinares (LEITE;
RODRIGUES, 2013).
Em relação à EAC, a Química aparece ainda mais distanciada, conforme
apontada em uma pesquisa de Estado da Arte realizada por Silveira e Lorenzetti
(2021) sobre a EAC no Encontro Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA). Nesse
estudo, entre 41 trabalhos, foi observado que somente um abordava a Química como
componente curricular, o que demonstra uma lacuna nas pesquisas da área voltadas
ao ensino da Química.
Predominantemente, nas pesquisas que evidenciam os estudos e práticas
pedagógicas envolvendo a EA são privilegiadas as disciplinas de Biologia, Ciências e
Geografia, dada ainda a influência da compreensão de EA com o objetivo de
preservação da natureza.
No ensino de Química, observamos a questão ambiental muito associada aos
estudos da Química Verde e da Química Ambiental. A Química Verde se constitui
como uma vertente que incita o enfrentamento das ações realizadas a partir dos
estudos da química e seus impactos ao ambiente, propondo soluções para a
economia de recursos e redução da poluição.
Diretamente associada às compreensões de desenvolvimento sustentável e
sustentabilidade, a Química Verde sugere 12 princípios: 1) prevenção; 2) economia
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atômica; 3) sínteses com compostos de menor toxicidade; 4) desenvolvimento de
produtos seguros; 5) diminuição de solventes e auxiliares; 6) busca pela eficiência
energética; 7) uso de fontes renováveis de matéria-prima; 8) redução de derivativos;
9) catálise; 10) desenvolvimento de compostos para degradação; 11) análise em
tempo real para a prevenção da poluição; 12) química intrinsecamente segura para a
prevenção de acidentes (ANASTAS; WARNER, 1998).
De maneira geral, a proposição desses princípios está diretamente atrelada
ao objetivo de reduzir a poluição ambiental e o consumo de recursos naturais,
configurando essa vertente a uma proposta eficientista nas discussões da área de
Química. No entanto, esses princípios não propõem explicitamente os fatores sociais
que permeiam as atividades químicas nas pesquisas, indústria ou contexto
educacional.
Portanto, compreende-se a Química Verde como uma proposta inicial para as
discussões no âmbito socioambiental, porém, pode e deve vir acompanhada de outras
teorias, como a Educação CTS e a Educação Ambiental, visando a um movimento
transformador não apenas no contexto educacional, mas também no cotidiano da
pesquisa e da indústria química.
Já a Química Ambiental representa uma área de conhecimento que estuda os
processos químicos que ocorrem na natureza, sejam eles provocados por ações da
sociedade ou naturais, e que comprometem a saúde humana e o planeta como um
todo (MOZETO; JARDIM, 2002).
Como disciplina, atribui-se uma noção de compreender a química no ambiente
a partir de reações e articulações com a Ecologia, Geologia e Biologia para justificar
determinados problemas ambientais.
Portanto, compreendemos que esses campos já consolidados, principalmente
em nível superior de ensino, não devem ser considerados irrelevantes, mas, sim,
deve-se almejar a integração a essas vertentes das discussões da EA crítica visando
contemplar todas essas questões já mencionadas, de forma contextualizada e
interdisciplinar, com vistas a uma educação transformadora.
A partir dessas considerações, no próximo capítulo serão aprofundados os
aspectos sobre a formação inicial de professoras/es de Química, seguida pela
caracterização da temática de descarte de medicamentos.
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES DE QUÍMICA E O DESCARTE DE
MEDICAMENTOS
Este capítulo apresenta considerações sobre a formação para a educação em
Química, tecendo aproximações com os processos da formação inicial de
professoras/es e com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Na sequência, caracterizam-se o descarte de medicamentos e um panorama
das articulações dessa temática com a Educação Ambiental nas produções
acadêmicas.
3.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES DE QUÍMICA
A partir da demanda de abordagem da EA em diferentes níveis de ensino nos
documentos que orientam a educação de nível básico e superior, é preciso refletir
sobre o papel da universidade como formadora de educadoras/es privilegiando a
autonomia e formação cidadã nas disciplinas das ciências da natureza.
Dentre as compreensões sobre os objetivos do ensino de Ciências, destacase a promoção de uma formação para o exercício da cidadania a partir de discussões
sobre aspectos sociais, ambientais, tecnológicos, políticos, éticos e econômicos do
conhecimento científico (SANTOS; MORTIMER, 1999).
Para esta pesquisa, o foco é o ensino da Química, ciência natural que está
diretamente associada aos estudos de composição, propriedades e transformações
da matéria, os quais são amplamente utilizados na produção de produtos
farmacêuticos, têxteis, cosméticos, fertilizantes, entre outros.
Os objetivos da educação química devem envolver a compreensão da
natureza do pensamento e da ação química, sua aplicação e impactos no mundo,
elementos que não possuem características únicas e reclamam um pluralismo
metodológico para melhor compreender toda a Química (FREIRE; TALANQUER;
AMARAL, 2019).
Essa disciplina é usualmente adjetivada como uma disciplina de difícil
compreensão, dada a abstração necessária para compreender alguns de seus
conteúdos. Na Educação Básica, a inserção da disciplina de Química ocorre a partir
do Ensino Médio, mas com a iniciação dessas discussões no 9º ano do Ensino
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Fundamental, no qual se inicia a discussão sobre Física e Química na disciplina de
Ciências.
Outro fator associado às dificuldades de compreensão dos conhecimentos
químicos é devido aos seus conceitos usualmente não serem abordados conforme a
realidade das/os educandas/os, o que prejudica a assimilação dos conteúdos. Para o
enfrentamento dessa questão, é possível apropriar-se da abordagem de temas sociais
no ensino de Química, de forma que favoreçam essa familiaridade com os
conhecimentos a partir da contextualização e interdisciplinaridade (SANTOS;
SCHNETZLER, 1996).
Sobre os significados da aprendizagem desse conhecimento, Moraes, Ramos
e Galiazzi (2004) pontuam que:
[...] a aprendizagem é entendida como um movimento em dois sentidos: por
um lado a necessidade de enculturação em um discurso estabelecido, ou
seja, a apropriação do discurso da Química, o que inclui seus conceitos,
princípios e leis, além da sua linguagem específica, carregada de símbolos e
nomes. Por outro, é preciso partir dos significados que alunos e professor
atribuem aos fenômenos abordados pela Química. [...] Para a apropriação do
entendimento químico culturalmente validado, apostamos na possibilidade de
enriquecimento do conhecimento de cada indivíduo, sem necessariamente
significar ruptura com o conhecimento existente. (MORAES; RAMOS;
GALIAZZI, 2004, p. 3).

A partir da complexidade atribuída aos processos de ensino e aprendizagem
em Química, é preciso refletir sobre o papel da universidade e dos currículos para a
formação da/o profissional que ensina Química. Para que uma ação de formação
ocorra é preciso que se produzam mudanças através de uma intervenção em que há
participação consciente da/o formanda/o e uma vontade desta/e em atingir os
objetivos inerentes ao processo formativo (GARCÍA, 1999).
A atribuição da Química como uma disciplina de difícil significação por parte
das/os educandas/os é agravada pelo fato dessa disciplina ser ensinada
predominantemente de forma expositiva e demonstrativa, fator que pode estar
associado com a formação docente (FINGER; BEDIN, 2019).
Nesse contexto, a formação para o ensino de química deve compreender,
além dos conteúdos específicos e pedagógicos, a problematização dos impactos
sociais, ambientais, econômicos e políticos das aplicações do conhecimento químico
e suas aproximações com as demais componentes curriculares.
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Sobre a formação das/os professoras/es de Química no Brasil, o que vem
sendo observado nos cursos de licenciatura é que, além da atividade docente, a
formação possibilita o trabalho em indústrias, empresas, laboratórios, assim como
às/aos matriculadas/os no bacharelado. O diferencial é que as licenciaturas são
usualmente ofertadas em período noturno, favorecendo aquelas/es que trabalham
durante o dia; também, a relação candidato-vaga costuma ser menor nessa
modalidade. Tais condições atraem estudantes com diferentes perspectivas
profissionais, o que pode impactar em sua motivação para a carreira docente (SILVA;
OLIVEIRA, 2009).
Essas compreensões também são recorrentes nas demais licenciaturas das
ciências da natureza, conforme advogam Cunha e Krasilchik (2000):
Insistir que os cursos de Biologia, Química ou Física priorizem a formação do
professor de Ciências tem sido uma batalha para os formadores de
professores, mas a prioridade nesses cursos não é esta, principalmente
quando o curso apresenta também a modalidade de Bacharelado. (CUNHA;
KRASILCHIK, 2000, p. 3).

Assim, tais características demonstram uma forte influência do modelo de
racionalidade técnica, a qual considera a/o profissional docente como técnico, focado
em uma função instrumental e preocupado estritamente com a resolução de
problemas por meio da aplicação de teorias e técnicas científicas (PÉREZ GÓMEZ,
1997).
Schnetzler (2020) aponta que, historicamente, os currículos dos cursos de
licenciatura privilegiam os conhecimentos específicos das chamadas áreas de
“química dura”4, deixando os conhecimentos pedagógicos sobre o ensino de Química
em segundo plano, o que é corroborado, muitas vezes, pelas/os próprias/os docentes
das universidades.
Quanto ao papel da/o profissional que ensina Química, Santos e Schnetzler
(1996) apontam que esta/e deve dominar o conteúdo químico para selecionar os
conceitos mais relevantes para as/os educandas/os, porém também deve apresentar
criticidade sobre as implicações sociais da Química, para poder contextualizar os
conceitos selecionados.
_______________
Termo atribuído aos conhecimentos específicos das áreas de Físico-Química, Química Analítica,
Química Inorgânica e Química Orgânica.

4
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Outra questão é que mesmo as denominadas disciplinas pedagógicas, por
vezes são ofertadas nesses cursos de licenciatura por profissionais que não têm
formação específica nas áreas de conhecimento daquelas/es graduandas/os, o que
dificulta a articulação desses conhecimentos com os conhecimentos dos conteúdos
da área (SILVA; OLIVEIRA, 2009).
Essa condição dificulta os estudos de particularidades do cotidiano discente
de cada profissão, promovendo uma dicotomia entre esses conhecimentos, o que
pode resultar em docentes despreparadas/os perante situações que podem enfrentar
durante seu contato com a sala de aula.
Essa dicotomia entre os conteúdos químicos específicos e os conhecimentos
pedagógicos podem ficar ainda mais evidentes nas condições de estágio ou prática
de docência, que pode ser o primeiro contato de muitas/os licenciandas/os com a
profissão.
A formação inicial condicionada a esse modelo de racionalidade técnica
caracteriza a dicotomia entre teoria e prática, uma vez que a falta de articulação entre
esses conhecimentos não instrumentaliza a/o licencianda/o para a prática da docência
como componente curricular e, posteriormente, pode resultar em profissionais que
reproduzam uma educação tradicional ao ensinar Química, conforme corrobora
Maldaner (2013):
[...] é diferente saber os conteúdos de Química, por exemplo, em um contexto
de Química, de sabê-los em um contexto de mediação pedagógica dentro do
conhecimento químico. [...] Ausente a perspectiva pedagógica, o professor
não saberá mediar adequadamente a significação dos conceitos, com
prejuízos sérios para a aprendizagem de seus alunos. (MALDANER, 2013, p.
45).

Freitas e Queirós (2019) destacam a predominância da tendência tecnicista
na formação docente, promovendo a manutenção das noções de neutralidade da
ciência e tecnologia, e a dicotomia entre teoria e prática nesse processo.
Sob esta vertente crítica, cabia aos professores trazer um discurso politizado,
para a sala de aula, que tornasse evidente as relações entre opressores e
oprimidos, a importância de uma luta social, bem como uma conscientização
político-social, a fim de inibir a exclusão social existente nas escolas, naquele
período. (FREITAS; QUEIRÓS, 2019, p. 155).

Visando superar as limitações impostas pelo modelo de racionalidade técnica,
emerge o modelo de racionalidade prática, em que se considera a/o docente como
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“profissional autônomo, que reflete, toma decisões e cria durante a ação pedagógica”
(DUTRA; TERRAZZAN, 2012, p. 171).
Tal modelo relaciona ainda o pensamento prático docente como essencial
para se compreender os processos de ensino e de aprendizagem, visando à
transformação dos programas de formação de professoras/es e à promoção da
qualidade do ensino numa perspectiva inovadora (PÉREZ GÓMEZ, 1997).
Outro componente importante sobre a formação docente é proposta por
Shulman (1986), como a base de conhecimentos necessários para o ensino, a qual
divide-se em três categorias: conhecimento do conteúdo – referente aos
conhecimentos específicos da disciplina; conhecimento pedagógico do conteúdo –
compreendendo as estratégias para a apresentação dos conteúdos; e conhecimento
do currículo – referente ao entendimento da organização curricular. Dentre essas
categorias, o autor destaca o conhecimento pedagógico do conteúdo como essencial
aos processos de formação, o qual:
[...] representa a combinação de conteúdo e pedagogia no entendimento de
como tópicos específicos, problemas ou questões são organizados,
representados e adaptados para os diversos interesses e aptidões dos
alunos, e apresentados no processo educacional em sala de aula.
(SHULMAN, 2014, p. 207).

Sobre a questão do conhecimento curricular, no campo educacional se
condicionam as definições de currículo como uma grade com conjuntos de disciplinas
ou atividades compostas por ementas, cargas horárias e programas que teriam o
papel de organização escolar. No entanto, essa é apenas uma significação possível,
conforme proposto por Lopes e Macedo (2013), pois os significados atribuídos para
currículo

envolvem

determinados

contextos

e

ideologias

que

podem

ser

ressignificados.
Para as autoras, dentro das construções das definições tradicionais de
currículo perpassam noções mecanicistas de educação voltadas para um controle
social da instituição, compreensão essa que vai ao encontro do proposto por Ghedin
(2012):
Penso que a problemática que mais nos atinge não é o modo como
produzimos um discurso sobre o currículo, mas justamente a discrepância e
o distanciamento entre nosso discurso sobre o currículo que queremos e
propomos com aquele que praticamos no contexto da sala de aula. (GHEDIN,
2012, p. 75).
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Compreendemos a definição de currículo mecanicista e adialógico em que
está inserida a maioria dos cursos de licenciatura como uma problemática diante do
profissional docente em química que estamos formando. Apesar das discussões sobre
reformas e adequações aos documentos orientadores dessa etapa de ensino,
observamos discussões unilaterais que privilegiam as áreas dos conhecimentos
específicos de química, atribuindo ao currículo um sentido tecnicista e estático.
Como proposta para uma mudança significativa na formação inicial dessas/es
professoras/es, propomos nessa discussão formativa compreender o currículo
considerando uma noção progressista, cuja compreensão de educação: “se
caracteriza como um meio de diminuir as desigualdades sociais geradas pela
sociedade urbana industrial e tem por objetivo a construção de uma sociedade
harmônica e democrática.” (LOPES; MACEDO, 2014).
Além dessa ressignificação de currículo, é preciso também ressignificar as
compreensões acerca da formação de professoras/es, por toda a organização
universitária, compreendendo o papel da instituição na superação da ideia de
formação de docente como transmissor de conhecimentos.
Emergem nesse contexto as teorias crítico-reprodutivistas ou progressistas,
as quais favorecem a transformação social por meio da educação, possibilitando o
questionando por parte dos educandos em relação à transmissão de conhecimentos
realizada pelas instituições (FREITAS; QUEIRÓS, 2019).
As perspectivas progressistas propõem a transformação social por meio da
educação, tendo como pressupostos possibilitar que os alunos questionem
os conceitos transmitidos pelas instituições e realizem ações de
transformação social, o que lhes propiciariam a emancipação frente à
realidade opressora. (FREITAS; QUEIRÓS, 2019, p. 155).

Também denominada como Pedagogia progressista, está relacionada
diretamente com as tendências educacionais focadas nas questões sociopolíticas,
antagonizando com o modelo capitalista de sociedade, e propõe-se à superação dos
modelos tradicionais de educação.
O modelo formativo representativo dessas teorias seria o professor como
intelectual crítico, de Giroux (1997), o qual “possibilita ao professor realizar uma
análise das condições em que estão inseridos, sob uma lente de transformação e
emancipação.” (FREITAS; QUEIRÓS, 2019, p. 157).
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A teoria de Giroux (1997) propõe uma superação dos efeitos de controle social
operados pelas instituições a partir da construção de identidade docente intelectual
transformadora, em que propõe ser preciso “tornar o pedagógico mais político e o
político mais pedagógico” (GIROUX, 1997, p. 61).
Tal perspectiva propõe que a/o docente utilize a política e a pedagogia para
promover educandas/os reflexivas/os e com voz ativa acerca de suas experiências de
aprendizagem, visando realizar práticas educativas que enfrentem as injustiças
econômicas, políticas e sociais na sociedade (GIROUX, 1997).
Compreendendo as limitações presentes nos cursos de formação de
professoras/es de Química para promover a apreensão do conhecimento pedagógico
do conteúdo, a integração das discussões de Educação Ambiental no currículo pode
facilitar esse processo de articulação entre os conhecimentos específicos e
pedagógicos.
Nessa conjuntura, consideramos então a pedagogia progressista como uma
tendência possível dentre as teorias para a formação docente, convergindo
diretamente com os objetivos da Educação Ambiental Crítica.
Para além da busca por uma educação transformadora, essa integração da
EA crítica vai ao encontro das Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial
em nível superior, cuja Educação Ambiental é citada no Artigo 12 como um dos
princípios a serem articulados em conjunto com as áreas específicas e
interdisciplinares: “pesquisa e estudo das relações entre educação e trabalho,
educação e diversidade, direitos humanos, cidadania, educação ambiental, entre
outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea” (BRASIL, 2015).
Nessa perspectiva, a Educação Ambiental Crítica, como possibilidade para a
discussão de aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais do ambiente, que
muitas vezes não são consideradas nos estudos das Ciências da Natureza, pode
incentivar a reflexão permanente das/os licenciandas/os sobre suas práticas sociais,
políticas e pedagógicas. Conforme corroborado por Gouvêa (2006):
A necessidade de compreender educação ambiental como um processo
educativo amplo, permanente e necessário à formação do cidadão, torna-se
um fator essencial tanto para a qualidade da educação, como para o
direcionamento da formação do docente, pois a abordagem disciplinar não
abrange a complexidade do processo educativo. (GOUVÊA, 2006, p. 169).
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Doravante essas compreensões, na próxima seção será apresentado o tema
central para a investigação dos sentidos atribuídos por licenciandas/os em Química
sobre o descarte de medicamentos e suas articulações com a Educação Ambiental
Crítica.
3.2 MEDICAMENTOS E DESCARTE DE MEDICAMENTOS
Para definirmos essa temática, é preciso destacar que a definição de
medicamentos que seguimos para este trabalho é aquela consoante a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): “produto farmacêutico, tecnicamente obtido
ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico”
(BRASIL, 2019).
Dentro dessa definição, compreendemos que o aperfeiçoamento tecnológico
das indústrias farmacêuticas, somado ao crescimento populacional e à facilidade de
compra dos medicamentos, possibilitou o aumento do consumo e acúmulo desses
produtos em desuso ou vencidos nas residências.
Esses medicamentos estão elencados em algumas classes de acordo com o
seu princípio ativo e finalidade principal, destacando-se quanto às quantidades
consumidas, toxicidade e acumulação no ambiente, que são: beta bloqueadores,
analgésicos e anti-inflamatórios, hormônios esteroides, citostáticos, compostos
neuroativos, redutores de lipídicos, antiparasitas e antibióticos (CARVALHO et al.,
2009).
Devido à falta de divulgação sobre as maneiras adequadas que a população
deve lidar com os resíduos, o descarte é frequentemente realizado em pias ou vasos
sanitários, seguindo diretamente para as estações de tratamento de esgoto
(FERREIRA; SANTOS; RODRIGUES, 2015).
No entanto, conforme alertam Carvalho et al. (2009), essas estações
apresentam uma série de limitações tecnológicas em relação à remoção dos
fármacos, favorecendo a acumulação de seus ativos nos corpos hídricos.
Além da contaminação por meio do contato com esses resíduos na água,
outro destino comum é o descarte em lixo orgânico ou reciclável, onde os resíduos se
acumulam em aterros sanitários inadequados para essa categoria de material,
resultando na contaminação do solo e da atmosfera.
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Para além disso, é preciso considerar que a destinação dessa forma pode
provocar a contaminação das/os trabalhadoras/es que têm contato com esse resíduo
tóxico nos aterros ou mesmo na separação desses materiais nas cooperativas de
catadoras/es de lixo. Em alguns casos, esses materiais podem ainda ser recolhidos e
levados às suas residências, visando ao consumo próprio ou familiar, gerando graves
riscos sanitários (PINTO et al., 2014).
Nesse sentido, precisamos destacar como as populações em situação de
vulnerabilidade são mais afetadas por essas consequências ambientais. Nas grandes
cidades, os aterros sanitários são construídos em locais deslocados dos centros
urbanos, compreendendo locais periféricos e regiões metropolitanas.
Na seção seguinte, caracterizam-se as orientações dos documentos oficiais e
ações de promoção do descarte adequado de medicamentos.
3.2.1 A legislação para o descarte de medicamentos
No âmbito da legislação brasileira, são responsáveis pela regulamentação e
fiscalização dos processos envolvidos com a logística reversa de medicamentos o
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Saúde.
Sobre as atribuições dos órgãos governamentais associados a esses
ministérios, é dever da Anvisa a proteção e promoção de saúde populacional com
ações que garantam a segurança sanitária de serviços e produtos, enquanto ao
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) compete fiscalizar que estejam
sendo seguidas as legislações ambientais. Dentre as medidas de fiscalização, estão
a inspeção das indústrias em todo o processo de distribuição dos medicamentos e o
gerenciamento dos resíduos gerados (FALQUETO; KLINGERMAN; ASSUMPÇÃO,
2010).
A indústria farmacêutica é responsável por boa parte dos resíduos
medicamentosos gerados, em razão de devoluções e recolhimento dos produtos do
mercado e ao descartar medicamentos reprovados no controle de qualidade e
possíveis perdas no processo de produção. A destinação adequada desses resíduos,
dos efluentes líquidos e emissões gasosas inerentes ao processo devem
corresponder às Boa Práticas de Fabricação da Anvisa, presentes na Resolução da
Diretoria Colegiada nº 210 (FALQUETO; KLINGERMAN; ASSUMPÇÃO, 2010).
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Outra categoria regulamentada pela Anvisa e pelo CONAMA trata do
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, em que se enquadram todos os
serviços de atendimento à saúde, farmácias e distribuidores de produtos
farmacêuticos, os quais devem elaborar um plano para destinação adequada desses
resíduos (FALQUETO; KLINGERMAN; ASSUMPÇÃO, 2010).
Ainda conforme Falqueto, Klingerman e Assumpção (2010), a destinação final
pode ocorrer por incineração, coprocessamento ou transporte para aterros de
resíduos perigosos licenciados por órgãos ambientais, caracterizados no Quadro 3:
QUADRO 3 – Métodos possíveis para o tratamento de resíduos de medicamentos
Tipo de tratamento

Descrição

Incineração

Reduz as características de periculosidade dos resíduos por meio
de combustão continuamente controlada, considerando as
variações de composição, umidade, peso e calor específicas dos
resíduos. Os gases efluentes do processo devem ser controlados.

Coprocessamento ou
coincineração

Realizado em fornos de fabricação, em que os resíduos substituem
parte de combustível ou parte de matéria-prima na produção de
cimento, passando por tratamento prévio para garantir que as
características dos resíduos sejam controladas e não produzam
efeitos nocivos ao meio ambiente, realizando a destinação
adequada de partes residuais que não possam ser aproveitadas.

Aterro de resíduos perigosos

Recebem os resíduos sólidos não reativos, não inflamáveis e com
baixa composição de água e/ou óleo, adotando técnicas de
confinamento dos resíduos e monitoramento do lençol freático. Os
materiais passam por procedimentos de estabilização e
neutralização, visando ao controle do potencial contaminante.

Fonte: Adaptado de CRF-PR (2014); Falqueto, Klingerman e Assumpção (2010).

Na cidade de Curitiba, a Lei nº 13.978, de 30 de abril de 2012, regulamenta a
coleta de medicamentos, vencidos ou não, por parte dos pontos de venda na cidade
de Curitiba. Os estabelecimentos ficam responsáveis por adequar e facilitar o descarte
consciente desses medicamentos, como aponta o Artigo 1º da supracitada lei: “Os
pontos de venda de medicamentos instalados no Município de Curitiba devem
disponibilizar recipientes adequados e de fácil visualização para recolhimento de
medicamentos domiciliares, vencidos ou não utilizados (CURITIBA, 2012).
Silva, S. F. M., (2016) destaca a logística reversa de medicamentos como
ação amplamente discutida, de modo a reduzir a quantidade desses resíduos no
ambiente e seus impactos. No parágrafo 1° do Artigo 2º da Lei municipal 13.978/12, a
logística reversa é definida como:
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Conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e
a restituição dos resíduos especificados nesta Lei ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada. (CURITIBA, 2012).

No mesmo ano da lei municipal, foi sancionada a lei estadual 17.211/12, que
obriga esses estabelecimentos a recolher e dar fim adequado aos resíduos de
medicamentos (PARANÁ, 2012).
Para adequação à legislação, iniciou-se em 2014 o projeto-piloto para
descarte de resíduos de medicamentos domiciliares no município de Curitiba,
intitulado “Medicamento não é lixo: descarte no lugar certo”, elaborado pelo Grupo de
Trabalho de Medicamentos do Paraná (GTM-PR) com parceria de diversas
instituições e órgãos engajados na área ambiental e de saúde pública. Sobre o destino
dos materiais, o escopo do projeto indicou que:
Os resíduos de medicamentos recebidos serão coletados nas
farmácias/drogarias, por meio de equipamento específico, e serão
encaminhados para tratamento, utilizando a incineração, e as cinzas terão
sua destinação ambientalmente adequada em aterro industrial. (CRF-PR,
2014, p. 3).

O projeto tinha como alguns dos objetivos organizar um sistema operacional
adequado para o descarte de medicamentos domiciliares com adesão voluntária de
todos os envolvidos (farmácias, drogarias, transportadoras, entre outros) e sensibilizar
a população por meio de materiais de divulgação e campanhas sobre a importância
do descarte correto e o uso consciente dos medicamentos (CRF-PR, 2014).
Segundo o CRF-PR (2015), obteve-se no período de abril de 2014 a setembro
de 2015 a participação de 40 farmácias/drogarias, três UBS e um total de 4.098,16 kg
de resíduos de medicamentos coletados, tratados e destinados como resultado do
projeto-piloto.
Um levantamento da Logmed (2021) demonstrou que 128 farmácias/drogarias
de Curitiba possuem uma estação coletora, representada na Figura 2.
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FIGURA 2 – Dispositivo de coleta de medicamentos vencidos e em desuso

Fonte: BHS Brasil (2021).

Essas estações são padronizadas e seguem normas da ABNT, evitando que
pessoas não autorizadas possam ter contato com os materiais ali descartados e
possibilitando um armazenamento adequado para os produtos. O equipamento ainda
apresenta um local específico para o descarte das bulas e caixas de medicamentos,
buscando descaracterizá-las, permitindo a reciclagem destas sem a preocupação de
que as informações contidas nesses materiais sejam utilizadas para fins ilícitos, como
a fabricação de medicamentos falsificados.
Recentemente, o Decreto Federal nº 10.388/2020 foi publicado para
regulamentar a Lei nº 12.305/2010 sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de
modo a incluir os medicamentos e estabelecer, na esfera federal, a logística reversa
de medicamentos voltada aos produtos acumulados nas residências.
Esse decreto prevê um período para implementação das medidas,
compreendendo a organização de grupos de entidades representativas dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de medicamentos, os quais
terão papel fundamental na divulgação das informações, na instalação de pontos de
recebimento e transporte dos medicamentos vencidos ou em desuso e suas
embalagens, e sobre o seu destino final, descrito no Parágrafo 3º do Artigo 7º:
§3º A destinação final ambientalmente adequada dos medicamentos
domiciliares vencidos ou em desuso de que trata este Decreto será realizada
em empreendimento licenciado por órgão ambiental competente e atenderá
à seguinte ordem de prioridade:
I - incinerador;
II - coprocessador; e
III - aterro sanitário de classe I, destinado a produtos perigosos. (BRASIL,
2020).
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Ainda que existam leis que regulamentem a logística reversa dos
medicamentos, tais recomendações não são amplamente divulgadas para a grande
população, principalmente em relação aos sujeitos em situação vulnerável, que são
os mais afetados pelos impactos socioambientais da disposição dos resíduos de
medicamentos. Nesse contexto, Carvalho et al. (2009) destacam ações como a
abordagem da EA:
A conscientização da sociedade através da educação ambiental na redução
do descarte inadequado de medicamentos vencidos ou indesejados é uma
ação tangível, juntamente com um novo olhar sobre as demandas atuais e
futuras de gestão e de saneamento ambiental a fim de fazer frente às
necessidades e desafios que se apresentam. (CARVALHO et al., 2009,
p. 10).

A disseminação desse tipo de informação para toda a sociedade deve
fomentar o posicionamento crítico diante dos estabelecimentos e órgãos
governamentais, para que se cumpra a legislação e se implementem novas maneiras
de facilitar esse processo de logística reversa. Também, deve-se incentivar denúncias
sobre os casos omissos que cheguem a seu conhecimento, praticados por indústrias
e farmácias.
Precisamos,

então,

incorporar

ainda

as

discussões

da

EA

crítica,

principalmente a partir da compreensão de justiça ambiental, compreendendo as
condições políticas e econômicas que fomentam um sistema de logística reversa que
possibilite que sejam afetadas as populações e locais mais vulnerabilizados.
A partir da justiça ambiental, podemos questionar o porquê dessa problemática
ser pouco difundida entre a sociedade, enquanto o consumo do mesmo medicamento
é alvo de propagandas e indicado, especialmente em redes sociais, muitas vezes por
pessoas que não possuem formação na área da saúde.
Nessas condições, podemos relacionar que a divulgação dos fins dos
medicamentos no ambiente não favorece os interesses políticos e econômicos em
nosso país, já que os afetados são as populações já invisibilizadas pelo poder público.
É importante, contudo, assinalar que não podemos desprezar a força do
capitalismo contemporâneo neoliberal e sua capacidade devastadora do
ambiente, devendo, tal sistema econômico, ser combatido e ultrapassado.
(GALIETA, 2020, p. 95).
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Contudo, reconhecemos as dificuldades de enfrentamento do modelo
socioeconômico em que estamos inseridos, o que reafirma a necessidade de
promover propostas coletivas em contextos formais e não-formais de educação, para
possibilitar uma sensibilização sobre essa temática.
Considerar a justiça ambiental e a EA crítica no contexto das discussões sobre
o descarte de medicamentos favorece um distanciamento das noções de um
“consumo consciente”, porém despreocupado com o papel do social nessas questões.
Para que ocorra uma transformação real sobre esse problema, é preciso
considerar-se como parte do problema, porém reconhecendo como o capitalismo
afeta as relações ambientais.
Isso posto, abordar um tema como o descarte de medicamentos na formação
inicial docente vai ao encontro das orientações presentes na PNEA e no Plano
Nacional de Educação, os quais instituem a integração de temas relacionados aos
temas transversais, neste caso, relacionando-se com a Educação Ambiental (ZUIN;
FARIAS; FREITAS, 2009).
A partir dessa classificação sobre os conhecimentos associados às/aos
docentes, serão apresentados na seção seguinte alguns aspectos da Base Nacional
Comum Curricular, objetivando verificar como esse documento apresenta os
conhecimentos em relação às/aos educandas/os.
3.3 ANÁLISE DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento organizado com
a proposta de apresentar um conjunto de conhecimentos que os educandos deverão
desenvolver durante a Educação Básica. Em relação à etapa do Ensino Médio, seu
texto foi organizado visando à integração dos enunciados da Reforma do Ensino
Médio, conforme a Lei nº 13.415/2017, e estabeleceu alterações na Lei de Diretrizes
e Bases (LDB) de 1996, propondo mudanças na organização curricular e duração
dessa etapa de ensino (BRASIL, 2017).
Nesse contexto, a estrutura da BNCC enumera competências e habilidades
na organização curricular para as seguintes áreas de conhecimento: Linguagens e
suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (BRASIL, 2018).
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No ensino da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, em que a
Química estaria alocada, a BNCC propõe como aspectos fundamentais a
contextualização social, histórica e cultural acerca da ciência e tecnologia. Buscando
menções possíveis para a aproximação com a temática proposta neste trabalho,
destaca-se, primeiramente, a competência específica 1 e sua menção a aspectos
socioambientais:
Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas
interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais
e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos
socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional
e global. (BRASIL, 2018, p. 556).

Uma série de habilidades estão associadas a essa competência, dentre as
quais se destaca a habilidade EM13CNT104, que menciona os riscos sanitários e
ambientais de materiais e produtos:
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a
composição, a toxicidade e a reatividade de diferentes materiais e produtos,
como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e
propondo soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes
responsáveis. (BRASIL, 2018, p. 557).

Em consonância com o proposto para as Ciências da Natureza e suas
Tecnologias, também foram localizadas aproximações com o tema nas competências
e habilidades sugeridas para as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Ensino
Médio, dentre as quais se destaca a competência específica 3, que propõe:
Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e
sociedades com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus
impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de
alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental
e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global.
(BRASIL, 2018, p. 574).

Dentre as habilidades propostas para essa competência, destaca-se a
habilidade EM13CHS301, na qual emerge a menção sobre descarte de resíduos:
Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção,
reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e
rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e
elaborar e/ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade
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socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.
(BRASIL, 2018, p. 575).

Além do desenvolvimento de competências, a BNCC propõe que os sistemas
e redes de ensino incorporem temas contemporâneos aos currículos de forma
transversal e integradora, dentre eles, a Educação Ambiental, visando ao
cumprimento da PNEA. Entretanto, essa é a única menção sobre EA na Base, que
acaba por deixar a critério da escola sua inserção nas práticas pedagógicas
(HOFSTATTER; MACHADO, 2021).
Visando instituir a BNCC na formação docente, a Resolução nº 2/2019 foi
aprovada instituindo a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores
da Educação Básica (BNC-Formação), que se encontra em processo de formulação,
o que vem sendo analisada como uma: “estratégia para tornar viável o modelo de
escola, educação e formação que o capitalismo contemporâneo projeta.” (COSTA;
MATTOS; CAETANO, 2021, p. 189).
A partir dessa imposição da utilização da BNCC orientando os currículos da
Educação Básica e da formação inicial de professoras/es, é importante destacar que
alguns aspectos orientados a partir da BNCC possibilitam a associação da temática
descarte de medicamentos, dentre outros temas sociais.
No entanto, pela maneira que a Base está estruturada e pela falta de
profundidade em pontos como a Educação Ambiental, é preciso instrumentalizar as/os
professoras/es em formação inicial e continuada para refletirem criticamente sobre
suas práticas e sobre os próprios documentos orientadores da Educação Básica,
consonando com as garantias firmadas pela Constituição Federal e pela PNEA sobre
a presença da Educação Ambiental no ensino formal.
A seção seguinte apresenta um panorama de como esse tema central vem
sendo abordado na literatura em relação ao campo da Educação Ambiental.
3.4 PANORAMA

DAS

PESQUISAS

SOBRE

O

TEMA

DESCARTE

DE

MEDICAMENTOS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Para analisar as tendências nas produções acadêmicas sobre a temática
Descarte de medicamentos, foi realizado um levantamento bibliográfico em que
partimos de informações e categorias teóricas já trabalhadas e devidamente
registradas por outras/os pesquisadoras/es. A busca foi realizada nos seguintes
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bancos de dados: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Portal de
Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e atas dos eventos5: Encontro Nacional do Ensino de Química (ENEQ) e
Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC).
Como primeira etapa, ao buscar por “descarte de medicamentos” na
plataforma da BDTD, surgiram 33 trabalhos com título ou resumo contendo esse
termo; uma segunda busca foi realizada com “logística reversa de medicamentos”,
nomenclatura utilizada nos documentos oficiais, resultando em 42 trabalhos.
Para delimitar as teses e dissertações localizadas, foi estabelecido como
critério de inclusão aquelas que discutissem abordagens e conceitos da Educação
Ambiental. Para essa seleção, foram localizados os textos completos dos trabalhos,
sendo verificado quantas vezes o termo “educação ambiental” estava contido no texto
e em que contexto ocorria essa citação, excluídos da próxima etapa aqueles que
citavam o termo apenas como sugestão de intervenção nas considerações finais ou
para citar leis ambientais. Após essa análise, oito trabalhos se adequaram aos
critérios de seleção, conforme apresentados no Quadro 4.
QUADRO 4 - Dissertações envolvendo a temática descarte de medicamentos e que discutem educação
ambiental
Autor (ano)

Tipo de
publicação

Título

AURÉLIO (2015)

Dissertação

Estratégias para operacionalização da logística reversa de
medicamentos

BRITES (2013)

Dissertação

Concepção-construção-validação do website “Descarte de
Medicamentos no Ambiente – Um guia educativo”

CAMPANHER
(2016)

Dissertação

Descarte adequado de medicamentos: percepção
socioambiental do empresário de drogarias frente à Logística
Reversa

GENEROSO (2014)

Dissertação

Sustentabilidade, conscientização e práticas profissionais na
distribuição de medicamentos

LOSQUIAVO
(2017)

Dissertação

Descarte correto de medicamentos: um tema para promover
a Alfabetização Científica em estudantes do terceiro ano do
Ensino Médio

OLIVEIRA (2018)

Dissertação

Gestão de medicamentos vencidos: uma avaliação da
logística reversa nas drogarias e farmácias no Município do
Rio de Janeiro

_______________
5 Outros eventos relevantes à pesquisa em Educação em Ciências, como o Encontro Nacional de
Ensino de Biologia (ENEBIO) e o Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), foram consultados,
porém, nas buscas, nenhum trabalho realizou menção a medicamentos, o que pode estar associado à
natureza da composição desses produtos.

55

SANTOS (2014)

Dissertação

Procedimentos responsáveis em relação ao descarte de
medicamentos no ambiente doméstico

SILVEIRA (2014)

Dissertação

Descarte racional de medicamentos no âmbito doméstico:
proposta de intervenção
Fonte: A autora (2020).

A partir da análise dos textos das dissertações, foi possível notar a
predominância de trabalhos na área de promoção e gestão de saúde e gestão
ambiental. Os trabalhos de Aurélio (2015), Campanher (2016), Oliveira (2018) e
Silveira (2014) apresentam propostas similares para a investigação de sentidos e
estratégias de ação de profissionais de saúde, proprietários de drogarias e farmácias,
gestores e/ou responsáveis do poder público envolvidos diretamente com a logística
reversa de medicamentos.
O estudo de Aurélio (2015) buscou identificar as possibilidades para uma
sensibilização sobre o descarte de medicamentos, apontando a orientação por
profissionais de saúde como a estratégia melhor avaliada entre representantes da
indústria farmacêutica e a população.
Campanher (2016) investigou as compreensões das/os empresárias/os ou
gerentes de farmácias sobre o descarte de medicamentos no meio ambiente. Os
resultados revelaram que essas/es profissionais têm ciência dos impactos ambientais
desse tipo de prática. Elas/es indicaram um desconhecimento sobre a legislação
sobre a logística reversa e sinalizaram que concordariam que seus estabelecimentos
poderiam contribuir a partir do recolhimento desses medicamentos, evitando a
degradação ambiental, desde que não aumentasse o custo operacional para sua
empresa.
Esses trabalhos ainda abordam a importância da EA para o planejamento de
programas governamentais e políticas públicas para a conscientização da população
sobre o descarte correto de medicamentos, com predominância da análise de
documentos oficiais, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a
Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA).
Nas dissertações de Generoso (2014) e Santos (2018), dentre os objetivos
estava o desenvolvimento de intervenções na população e profissionais de saúde
buscando a promoção de saúde sobre a temática do descarte de medicamentos.
Em sua pesquisa, Generoso (2014) realizou a gravação e o roteiro de um
vídeo explicativo e um curso contemplando três módulos: saúde e meio ambiente,
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legislação aplicada ao descarte de medicamentos e oficina de prática da Educação
Ambiental. Já Santos (2018) elaborou uma palestra para apresentação aos moradores
da região estudada, focando nas consequências do descarte de medicamentos no
meio ambiente e em propostas para o destino correto desses resíduos.
Losquiavo (2017) realizou uma sequência didática em turmas do terceiro ano
do Ensino Médio visando promover a Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT)
dos estudantes sobre o tema descarte de medicamentos. A autora apresentou como
embasamento teórico sobre a EA as correntes propostas por Sauvé (2005).
Os estudos de Brites (2014) tiveram como objetivo a descrição e análise do
processo de concepção de um website para discutir seu papel como instrumento de
educação dialógica na formação de consciência ambiental sobre o descarte de
medicamentos. O autor buscou abordar a alfabetização científica e a EA em uma
perspectiva crítica para a construção do website, que contou ainda com validação de
especialistas em saúde, para promover a sensibilização e reflexão sobre a temática
por um meio digital.
A segunda plataforma de busca foi o Portal de Periódicos da CAPES.
Primeiramente, foi realizada uma pesquisa empregando o filtro “título” com os termos
“descarte de medicamentos” ou “logística reversa de medicamentos”, o que resultou
em 31 correspondências. Em seguida, visando delimitar o levantamento conforme os
objetivos da pesquisa, foi combinado à busca o termo “ensino”, visando localizar
estudos voltados para o contexto escolar na educação formal ou não-formal. Essa
busca resultou em cinco trabalhos, conforme apresentados no Quadro 5.
QUADRO 5 - Artigos com a temática descarte de medicamentos e ensino
Autor (ano)
Faiolla et al. (2019)
Feitosa e Aquino (2016)

Título
Atividades educativas sobre armazenamento
e descarte correto de medicamentos: relato de experiência com público
infantil
Descarte de medicamentos e problemas ambientais: o panorama de
uma comunidade no município de Fortaleza/CE

Silva et al. (2020)

Análise dos resíduos farmacêuticos recebidos em práticas educativas
para promoção do descarte consciente de medicamentos vencidos ou
em desuso no estado de Goiás, Brasil

Sousa et al. (2020)

Efeitos do descarte de medicamentos no meio ambiente

Vassoleur et al. (2017)

Descarte Consciente de Medicamentos: relato de experiência
Fonte: A autora (2020).
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Após a identificação desses artigos, realizamos a leitura dos textos completos
para desenvolver as análises. No artigo de Faiolla et al. (2019), o objetivo foi relatar a
experiência de ações de conscientização com o público infantil organizadas por
acadêmicos de um grupo de extensão da área de saúde, visando à orientação e à
divulgação das formas corretas de armazenar e descartar medicamentos. As
atividades foram desenvolvidas com educandos da pré-escola ao oitavo ano do
Ensino Fundamental por meio de perguntas orais, orientação dialogada, recursos
audiovisuais e realização de um quiz.
O artigo de Vassoleur et al. (2017) apresenta uma intervenção realizada com
educandos dos anos finais do Ensino Fundamental participantes de iniciação científica
júnior. As atividades foram realizadas a partir de aulas expositivas e dialogadas,
explorando o tema descarte de medicamentos e seus impactos ambientais, atividades
experimentais em laboratório e confecção de cartazes com as percepções dos
educandos. Em um segundo momento, os estudantes desenvolveram uma peça de
teatro e uma exposição a partir dos cartazes confeccionados.
Feitosa e Aquino (2016) buscaram identificar o destino de medicamentos
descartados e vencidos pela população local. A pesquisa foi desenvolvida a partir de
questionários contendo perguntas de composição de perfil sociodemográfico e sobre
fármacos e seu descarte. O que demonstrou que a maioria dos residentes da região
não realizam o descarte correto dos medicamentos.
O trabalho de Silva et al. (2020) teve por objetivo caracterizar os resíduos de
medicamentos recolhidos a partir de ações educativas sobre o descarte de
medicamentos com a população local. As atividades envolveram a apresentação de
palestras educativas abordando os impactos à saúde e ao meio ambiente do descarte
incorreto e distribuição de pontos de coleta para recolhimento e destinação correta de
medicamentos em desuso e vencidos.
O artigo de Sousa et al. (2020) apresenta um levantamento bibliográfico,
compreendendo o período de 2014 a 2020, com o objetivo de avaliar os efeitos
provocados pelo descarte de medicamentos no meio ambiente, conforme as
publicações em bancos de dados da área de Ciências da Saúde. Todos os estudos
destacaram o desconhecimento da população sobre os meios de descarte correto.
Para verificar a incidência de trabalhos sobre descarte de medicamentos
contendo discussões sobre a EA, uma terceira busca foi realizada com os termos
combinados: “descarte de medicamentos” ou “logística reversa de medicamentos” e
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“educação ambiental”. Foram excluídos trabalhos já identificados na etapa anterior,
resultando nos três artigos expostos no Quadro 6.
QUADRO 6 – Artigos contendo a temática descarte de medicamentos e Educação Ambiental
Autor (ano)

Título

Aurélio, Pimenta e Ueno
(2015)

Logística Reversa de medicamentos: estrutura no varejo farmacêutico

Costa, Mafra e Ceccato
(2018)

Estudo sobre o descarte de medicamentos e educação ambiental no
município de Presidente Prudente – SP

Viana, B., Viana, S. e
Viana, K. (2016)

Educação Ambiental e resíduos sólidos: descarte de medicamentos,
uma questão de saúde pública
Fonte: A autora (2020).

Aurélio, Pimenta e Ueno (2015) objetivam com seu estudo a descrição da
estrutura disponível em drogarias para a logística reversa de medicamentos
direcionada à população. Os estabelecimentos foram analisados a partir de
dimensões operacionais, educacionais, econômicas e institucionais. A partir dessa
investigação, notou-se a carência de informações adequadas sobre o descarte e
sobre a Educação Ambiental destinada aos clientes das drogarias analisadas.
Costa, Mafra e Ceccato (2018) apresentam em seu artigo os resultados de
uma pesquisa quantitativa desenvolvida a partir da aplicação de questionários à
população local contendo perguntas de perfil socioeconômico e sobre o descarte de
medicamentos no meio ambiente.
Viana, B., Viana, S. e Viana, K. (2016) apresentam uma pesquisa bibliográfica
e documental com o objetivo de analisar a legislação que trata dos resíduos sólidos,
destacando a importância da EA na sensibilização da sociedade sobre os resíduos de
medicamentos. Foram analisados textos, obras e legislações sobre impactos
ambientais, meio ambiente, sustentabilidade, resíduos sólidos, medicamentos e
Educação Ambiental.
De modo geral, em relação à quantidade de artigos localizados, nota-se uma
lacuna na abordagem da temática descarte de medicamentos articulada com os
processos educacionais e com a Educação Ambiental.
Por fim, efetuamos buscas nas produções publicadas nas atas do ENPEC e
do ENEQ, nas edições ocorridas durante o período 2008-2019. Esse recorte temporal
foi definido para obter um panorama mais atual dessas publicações. A pesquisa foi
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realizada a partir do termo “medicamentos” em qualquer seção dos textos. Foram
localizados 17 trabalhos no ENEQ e três no ENPEC.
Esses eventos organizam os trabalhos a partir de linhas temáticas, portanto,
a seguir, na Tabela 1, estão apresentadas as respectivas linhas em que foram
localizados esses trabalhos de acordo com cada evento.
TABELA 1 – Trabalhos que abordavam os medicamentos por linha temática no ENEQ e ENPEC
Nº de trabalhos
ENEQ

Nº de trabalhos
ENPEC

Ensino e Aprendizagem

7

2

Experimentação

4

-

Ciência, Tecnologia e Sociedade

2

-

Educação Ambiental

2

-

Materiais Didáticos

2

-

Alfabetização Científica e Tecnológica

-

1

17

3

Linha Temática

Total

Fonte: A autora (2020).

Após realização do download desses estudos, foi realizada a leitura completa
destes e a seleção dos trabalhos que discutem o descarte de medicamentos em algum
ponto do texto, resultando em três trabalhos que estão apresentados no Quadro 7:
QUADRO 7 – Trabalhos abordando o descarte de medicamentos no ENEQ de 2008 a 2019
Autor (ano)

Evento

Título

Camargo e Machado
(2014)

ENEQ

Avaliação do nível de conhecimento e das ações de alunos
sobre o descarte de sobras de medicamentos no ambiente

Kodama et al. (2014)

ENEQ

Medicamentos e Cinética Química: uma Unidade de
Aprendizagem desenvolvida no PIBID/Química/UEL

Moraes et al. (2014)

ENEQ

Atividades experimentais no ensino de soluções numa
abordagem CTS
Fonte: A autora (2020).

O trabalho de Camargo e Machado (2014) está alocado na linha temática de
Educação Ambiental, sendo desenvolvido em uma turma de terceiro ano do Ensino
Médio e apresentando como um dos objetivos avaliar as compreensões dos
educandos sobre o impacto ambiental causado pelo descarte incorreto de
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medicamentos. A intervenção foi desenvolvida pela utilização de vídeos (de curta e
longa duração) e discussões sobre aspectos químicos, biológicos, históricos, sociais,
políticos e ambientais.
Kodama et al. (2014) discorrem sobre uma Unidade de Aprendizagem (UA)
com o tema medicamentos desenvolvida por bolsistas do PIBID em uma turma do
terceiro ano do Ensino Médio. O descarte de medicamentos foi abordado ao final da
UA, cujos bolsistas explicaram o procedimento correto de destino desses resíduos.
Já o trabalho de Moraes et al. (2014) apresenta um projeto de intervenção de
bolsistas do PIBID em que foram realizadas cinco oficinas didáticas em turmas do
segundo ano do Ensino Médio com a utilização da abordagem CTSA. Uma das
oficinas teve como discussão a degradação do meio ambiente associada à diluição
de produtos de uso doméstico e descarte de medicamentos.
A partir dessas análises, é possível observar que dentre os 20 trabalhos
localizados que discutiam o tema medicamentos, é problemático que apenas três
deles discutam aspectos do destino dos resíduos medicamentosos, especificamente
no ENEQ, e nenhum trabalho com esse enfoque apresentado nas edições do ENPEC
analisadas. Além disso, apenas um trabalho – Camargo e Machado (2014) –
apresentou um debate mais amplo e envolvendo a Educação Ambiental.
Realizamos esse levantamento visando buscar aproximações possíveis na
literatura entre o descarte de medicamentos e a Educação Ambiental, em que
selecionamos fontes de socialização de pesquisas que perpassam os estudos da
Educação em Ciências.
A partir dos resultados obtidos, notamos uma quantidade incipiente de
resultados localizados, com predominância de trabalhos na área de Gestão de Saúde
e Gestão Ambiental. Particularmente nesses estudos, foram evidenciadas que a
maioria da população desconhece os procedimentos adequados para o descarte de
medicamentos, partindo das/os pesquisadoras/es responsáveis pela pesquisa
elaborar materiais e projetos visando à divulgação dessas temáticas a partir da
Educação Ambiental.
Assim, a maioria das ações percebidas nas dissertações analisadas foram
promovidas por profissionais que não têm formação específica em educação ou
Educação Ambiental.
A partir da demanda identificada nos trabalhos e compreendendo que a
Educação Ambiental deve perpassar todos os níveis e modalidades de ensino, um
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tema como o descarte de medicamentos deve ser discutido na formação docente,
visando instrumentalizar essas/es profissionais em formação inicial ou continuada
para trabalhar temas que façam parte do cotidiano da/o educanda/o, promovendo uma
transformação social em relação ao enfrentamento dessa temática.
Compreensão essa que podemos relacionar principalmente à formação
docente em Química, uma vez que 19 trabalhos sobre medicamentos foram
localizados nas edições do ENEQ realizadas nos últimos 10 anos, porém, apenas três
mencionavam o descarte, o que demonstra que é uma temática pertinente à área de
Ensino de Química. Aproximação essa que também podemos relacionar às
composições e funções químicas presentes nesse tipo de resíduo.
A partir dessas considerações, apresentamos no capítulo seguinte o
delineamento do percurso metodológico desta pesquisa.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO
Este capítulo se dedica a apresentar as condições de produção desta
pesquisa – qualitativa e de natureza exploratória – e seu aporte teórico-metodológico
a partir da Análise de Discurso de vertente franco-brasileira. Caracterizam-se, ainda,
as entrevistas semiestruturadas como instrumento para a constituição de dados.
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A escolha pela utilização da abordagem qualitativa neste estudo vai ao
encontro do proposto por Minayo (2002), que destaca que a pesquisa qualitativa
permite responder questões muito particulares, como significados, motivações,
aspirações, crenças, valores e atitudes, universo que não pode ser quantificado.
Para Lüdke e André (1986), a constituição dos dados nessa abordagem
deverá partir da aproximação de pesquisadoras/es com uma situação de estudo, em
que se prioriza mais o processo e a valorização da perspectiva das/dos sujeitos da
pesquisa. Mól (2017), no que lhe concerne, apresenta apontamentos sobre a
relevância desse tipo de pesquisa na área de Educação em Ciências:
A pesquisa qualitativa compreende a ciência como uma área do conhecimento
que é construída pelas interações sociais no contexto sociocultural que as
cercam. Por isto, seu foco é compreender os significados dos fenômenos a
partir de quem os vivenciam, considerando tempos e espaços de atuações e
reflexões. Compreende, portanto, que a Ciência é uma área de conhecimento
produzida por seres humanos que significam o mundo e seus fenômenos.
(MÓL, 2017, p. 502).

Este estudo pode ser classificado ainda como de natureza exploratória, a qual,
segundo Gil (2002), objetiva promover uma maior familiaridade com problemas pouco
explorados e deve ocorrer com um planejamento flexível, dada a possibilidade de
emergirem novas inquietações durante o processo de investigação.
Gil (2002) ainda sugere para a pesquisa exploratória a utilização de
levantamento bibliográfico e/ou entrevistas com pessoas envolvidas com o problema
a ser explorado. Considerando essas possibilidades, foram escolhidos como
instrumentos para a constituição dos dados a análise documental do currículo do
curso de Química da UFPR e entrevista semiestruturada realizada com as/os
licenciandas/os.
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Sobre a análise documental, trata-se de um tipo de pesquisa caracterizada
pela análise de materiais de diversos formatos, como fichas, formulários, documentos,
cartas, com uma determinada finalidade, observando os objetivos da pesquisa (GIL,
2002). A escolha pela análise documental se dá em um movimento de investigar as
componentes curriculares do curso de Química da UFPR, contexto imediato de
construção de sentidos dessas/es licenciandas/os.
Antes de seguir com o procedimento de convite para as entrevistas, o projeto
foi submetido na Plataforma Brasil6 e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP) da UFPR, sob o Parecer Consubstanciado de número 4.735.926 e Certificado
de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) de número 4639012.2.0000.0102.
Ainda, foram aprovados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o
Termo de solicitação de uso de imagem e/ou som de voz para pesquisa (ambos em
formato digital) que foram repassados às/aos participantes, garantindo o sigilo das
informações prestadas e autorização para gravação de áudio e vídeo das entrevistas,
que passarão por processo de transcrição para posterior análise.
Na próxima seção será delineado o aporte teórico-metodológico que orienta
este estudo, bem como alguns de seus constructos.
4.2 ANÁLISE DE DISCURSO FRANCO-BRASILEIRA
Como aporte teórico-metodológico desta pesquisa é utilizada a Análise de
Discurso de vertente franco-brasileira (AD), a partir do referencial da autora Eni
Orlandi inspirada na obra de Michel Pêcheux, a qual, segundo a autora, constitui-se
na década de 1960, a partir de filiações teóricas com três campos do conhecimento:
Psicanálise, Linguística e Marxismo (ORLANDI, 2020). Serão destacadas nesta
subseção alguns constructos e noções da AD que consideramos fundamentais para
ações de pesquisa.
Na AD, o objeto de estudo não é a gramática ou a língua, mas sim o discurso.
A noção de discurso se distancia das percepções do esquema elementar de
transmissão de informação, em que um emissor transmite uma mensagem que é
decodificada pelo receptor. O processo de constituição dos sujeitos e a produção de
_______________
6 Plataforma Brasil é uma base on-line nacional de registros de pesquisas que envolvem a participação
de seres humanos.
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sentidos ocorre de maneira mais complexa, considerando alguns aspectos como
processos de identificação dos sujeitos, argumentação, subjetivação, construção da
realidade, entre outros. Nesse contexto, o discurso é o efeito de sentidos entre
interlocutores:
Assim, a primeira coisa a se observar é que a Análise de Discurso não
trabalha com a língua enquanto um sistema abstrato, mas com a língua no
mundo, com maneiras de significar, com homens falando, considerando a
produção de sentidos enquanto parte de suas vidas, seja enquanto sujeitos
seja enquanto membros de uma determinada forma de sociedade.
(ORLANDI, 2020, p. 13-14).

As condições de produção são consideradas fundamentais para a AD. Para a
autora, compreendem-se os sujeitos e a situação como condições de produção de um
discurso. Assim, é possível considerar o contexto imediato como a condição de
produção no sentido estrito, e na condição de produção no sentido amplo, inclui-se o
contexto sócio-histórico e ideológico do sujeito.
Outro fator que compreende a produção de discurso é a memória - a qual é
tratada como interdiscurso - definindo-se enquanto o que se fala antes, ao conjunto
de formulações já feitas e esquecidas, “o interdiscurso disponibiliza dizeres,
determinando, pelo já-dito, aquilo que constitui uma formação discursiva em relação
a outra.” (ORLANDI, 2020, p. 41). Ao contrário do intertexto, essa relação sobre o já
dito do interdiscurso tem o esquecimento como estruturante.
Orlandi (2020) apresenta a proposta de Pêcheux sobre esquecimentos em
duas formas que vão além do sentido atribuído ao esquecimento como lapso de
memória. O esquecimento número dois, da ordem da enunciação, ocorre de maneira
semiconsciente,

parcial,

resultando

em

uma

ilusão

referencial,

conforme

exemplificado pela autora:
[...] ao falarmos, o fazemos de uma maneira e não de outra, e, ao longo de
nosso dizer, formam-se famílias parafrásticas que indicam que o dizer sempre
podia ser outro. Ao falarmos “sem medo”, por exemplo, podíamos dizer “com
coragem”, ou “livremente” etc. (ORLANDI, 2020, p. 33).

Em contrapartida, a autora propõe que o esquecimento número um –
chamado de esquecimento ideológico – ocorre de forma inconsciente e resulta de
como somos afetados pela ideologia, resultando na ilusão de sermos a origem de
nossos discursos quando, na realidade, sentidos preexistentes são retomados. A
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partir dessas ilusões geradas pelas duas formas de esquecimentos se constituem
sentidos e sujeitos:
As ilusões não são “defeitos”, são uma necessidade para que a linguagem
funcione nos sujeitos e na produção de sentidos. Os sujeitos “esquecem” que
já foi dito – e este não é um esquecimento voluntário – para, ao se
identificarem com o que dizem, se constituírem em sujeitos. É assim que suas
palavras adquirem sentido, é assim que eles se significam retomando
palavras já existentes como se elas originassem neles e é assim que sentidos
e sujeitos estão sempre em movimento, significando sempre de muitas e
variadas maneiras. (ORLANDI, 2020, p. 34).

Para Orlandi (2020), o interdiscurso está associado à noção de memória
discursiva: “o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma
do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada da
palavra.” (ORLANDI, 2020, p. 29). Nessa projeção, o interdiscurso está associado à
relação do discurso com uma multiplicidade de discursos, representando a
historicidade.
A autora aborda ainda o processo de formação da linguagem em relação ao
discurso, em que o funcionamento da linguagem pode ser considerado a partir da
tensão entre paráfrase – diferentes formulações do mesmo dizer – e polissemia –
retorno aos mesmos espaços do dizer.
A paráfrase está de acordo com a estabilização do dizível, da memória. Em
contraponto, a polissemia se constitui a partir do deslocamento dos sentidos, de uma
ruptura, e é nessa tensão que os sujeitos e os sentidos se movimentam e significam.
Decorre daí a afirmação de que a paráfrase é a matriz do sentido, pois não
há sentido sem repetição, sem sustentação no saber discursivo, e a
polissemia é a fonte da linguagem uma vez que ela é a própria condição de
existência dos discursos, pois se os sentidos – e os sujeitos – não fossem
múltiplos, não pudessem ser outros, não haveria necessidade de dizer. A
polissemia é justamente a simultaneidade de movimentos distintos de sentido
no mesmo objeto simbólico. (ORLANDI, 2020, p. 36).

As condições de produção – que constituem o discurso – estão atreladas a
alguns fatores, apresentados por Orlandi (2020) a partir das compreensões de
formações imaginárias. Dentre eles está a noção da relação de sentidos, a qual
atrela-se ao fato de que não há discurso que não se relacione com outros discursos:
“todo discurso é visto como um estado de um processo discursivo mais amplo,
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contínuo [...] um dizer tem relação com outros dizeres realizados, imaginados ou
possíveis.” (ORLANDI, 2020, p. 37).
Outro fator, segundo a autora, é o mecanismo de antecipação, o qual sugere
que todo sujeito pode colocar-se no lugar do/a intelocutor/a, antecipando-se em
relação ao sentido que seu discurso produz. Esse mecanismo conduz a produção de
discursos de modo que um sujeito pode escolher modos diferentes para um dizer,
conforme com o que pensa que a/o ouvinte espera.
Nesse contexto, apresentam-se, ainda, as relações de forças, em que se parte
da noção que o lugar de fala do sujeito constitui o que é dito. Orlandi (2020) identifica
esse fator como influenciado pela organização da sociedade em relações
hierarquizadas, sustentadas no poder, como exemplo, a comunicação entre docente
e educanda/o.
Outrossim, coloca que o sentido não existe em si, mas, sim, determina-se
“pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as
palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as posições
daqueles que as empregam.” (ORLANDI, 2020, p. 40).
A formação discursiva determina, a partir dessa posição ideológica, o que
pode e deve ser dito. Tal noção possibilita a compreensão do processo de produção
dos sentidos e sua relação com a ideologia permite ainda à/ao analista estabelecer
uma regularidade ao funcionamento do discurso (ORLANDI, 2020).
Orlandi (2020, p. 43) define como parte do trabalho da/o analista partir da
observação das condições de produção e verificação do funcionamento da memória,
em que: “deve remeter o dizer a uma formação discursiva (e não outra) para
compreender o sentido do que ali está dito”.
4.3 ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS
Dentre os cuidados para aplicação dessa técnica de entrevista estão: planejar
a entrevista, agendar a hora e o local, garantir o sigilo e a confiabilidade dos dados e
da identidade do participante (ZANELLA, 2009).
As entrevistas foram realizadas remotamente, de forma síncrona, de modo
que as/os participantes da conversa estivessem conectados simultaneamente para
trocar perguntas e respostas. A opção por esse formato, em detrimento da entrevista
presencial, justifica-se em razão do distanciamento social recomendado devido à
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pandemia da COVID-19, preservando a segurança de todas/os as/os participantes.
As entrevistas foram agendadas com antecedência via e-mail e a videoconferência
realizada em plataforma de acesso gratuito, somente com a/o participante e a
pesquisadora.
Ainda com as possíveis limitações impostas pelo distanciamento e pela
necessidade de rede estável de conexão, Flick (2009) destaca alguns pontos em que
o formato de chamada de vídeo pode favorecer a realização de entrevistas, como em
relação a custos e distâncias percorridas, bem como a gravação e a transcrição dos
dados são facilitadas por sua constituição já ocorrer a partir de um meio digital. Além
disso, a possibilidade de gravação de imagem, além de apenas as vozes das/os
interlocutoras/es, pode favorecer o processo analítico, pois “[...] se pode mais
facilmente contextualizar as declarações em contextos paralinguísticos, como nas
expressões faciais.” (FLICK, 2009, p. 169).
Compreensões essas que podemos tecer aproximações em relação ao que
ocorreu durante a pandemia, com aulas e eventos em modelo remoto, quando as/os
participantes não ligavam a câmera, dificultando a comunicação entre si. Assim, é
essencial nesse tipo de pesquisa a distância, a abertura da câmera, de modo que
facilite o processo de entrevista semiestruturada e, consequentemente, o processo
analítico.
Na entrevista semiestruturada, utiliza-se um roteiro de forma que favoreça a
liberdade das/os pesquisadoras/es, permitindo acrescentar e/ou aprofundar questões
fundamentais ao estudo, emergentes a partir da construção, negociação e
transformação de sentidos (ARAGAKI et al., 2014).
A partir dessas considerações, o roteiro da entrevista (Apêndice 2) foi
organizado em três blocos de questões para facilitar a condução da entrevista, cujo
principal objetivo foi o de acessar os sentidos atribuídos na formação docente em
Química acerca do tema descarte de medicamentos e a Educação Ambiental.
Com relação à estrutura e à intencionalidade da organização da entrevista, o
primeiro bloco – trajetória acadêmica – tem o objetivo de levantar as motivações
das/os licenciandas/os sobre a escolha do curso, da habilitação em licenciatura e suas
experiências com a docência a partir da graduação, visando compreender os sentidos
atribuídos ao exercício da docência em Química.
O segundo bloco – descarte de medicamentos – visa identificar os
conhecimentos sobre a temática e suas ações individuais em relação aos
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medicamentos vencidos ou em desuso, buscando investigar as compreensões da/o
entrevistada/o sobre uma temática socioambiental pouco explorada.
O terceiro e último bloco – Educação Ambiental – convida as/os
licenciandas/os a refletirem sobre a Educação Ambiental em relação ao tema proposto
e à sua prática pedagógica, buscando identificar em seus discursos aproximações e
deslocamentos sobre a Educação Ambiental Crítica.
Outra importante ferramenta para dar suporte aos encaminhamentos
metodológicos são os diários de campo. Durante todo o momento da pesquisa, a
realização de registros em diários favorece a construção de impressões que emergem
ao longo das etapas de uma investigação.
Utilizado nessa proposta de instrumento de pesquisa, foi possível conceber o
diário como atuante no processo de investigação e não como um mero um objeto,
visto que: “com ele e nele a pesquisa começa a ter certa fluidez, à medida que o
pesquisador dialoga com esse diário, construindo relatos, dúvidas, impressões que
produzem o que nominamos de pesquisa” (MEDRADO; SPINK; MÉLLO, 2014, p.
278).
Além disso, os registros em diário favorecem o desenvolvimento das
entrevistas, uma vez que é possível fazer registros das reações das/os
entrevistadas/dos e fatores do ambiente que possam influenciar no andamento da
interlocução, dada a relevância que as condições de produção de pesquisa têm em
relação ao aporte teórico-metodológico adotado neste estudo.
Compreende-se a partir da AD franco-brasileira que a/o analista de discurso
não busca a interpretação, mas, sim, a compreensão da produção de sentidos, o que
é possível a partir da análise das condições de produção dos sentidos e dos discursos,
as quais serão exploradas na próxima seção, por meio da análise dos documentos
orientadores do curso de Química da UFPR.
4.4 CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DOS SENTIDOS: O CURSO DE QUÍMICA DA
UFPR
Para compreender o contexto imediato das condições de produção de
sentidos em que estão inseridas/os as/os licenciandas/os, é preciso caracterizar o
curso de Química da UFPR. O curso de graduação em Química – nas modalidades
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de bacharelado e licenciatura, período matutino e vespertino – foi criado em 1938 e o
curso na modalidade de licenciatura em período noturno foi criado em 2008.
Atualmente, são ofertadas 40 vagas no período noturno na modalidade de
licenciatura e 66 vagas para os períodos matutino e vespertino, permitindo que a/o
graduanda/o escolha cursar ambas as modalidades, bacharelado e licenciatura, ou
escolha apenas uma a partir do 4º período.
Para compreender as condições de produção dos discursos das/os
licenciandas/os em Química da UFPR, foram necessárias sucessivas leituras dos
documentos que orientam as matrizes da formação inicial dessas/es futuras/os
professoras/es de Química.
O currículo do curso de licenciatura em Química é composto por disciplinas
ofertadas pelo Departamento de Química (DQ), além do departamento de Física
(DFIS), Departamento de Matemática (DMAT), Departamento de Estatística (DEST),
Departamento de Planejamento e Administração Escolar (DEPLAE), Departamento
de Teoria e Fundamentos da Educação (DTFE), Departamento de Teoria e Prática de
Ensino (DTPEN) e Coordenação de Letras Libras.
Então, para realizar as análises do currículo, pesquisamos as ementas das
disciplinas nos sites desses departamentos e da coordenação de Química, uma vez
que nem todas as disciplinas estavam disponíveis no website do curso no período de
realização deste trabalho.
Além disso, outro importante documento de análise foi o Projeto Pedagógico
do Curso (PPC), o qual propicia a compreensão das condições de formação das/os
licenciandas/os que seriam entrevistadas/os, possibilitando investigar em seus
discursos como as questões socioambientais circulam nesse currículo e como sua
organização afeta as formações discursivas das/os investigadas/os. No Anexo 1,
apresenta-se a periodização recomendada a partir da matriz curricular antiga da
modalidade bacharelado.
As duas modalidades de curso estão passando por um processo de
reformulação iniciado em 2019, visando adequar o currículo dos dois turnos em
relação à carga horária ao proposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação Inicial de Professores em Nível Superior.
Outro ponto para essa reforma curricular é a alta evasão de graduandas/os
anualmente, o que se daria principalmente em função das disciplinas ofertadas no
início da graduação, como Física, Cálculo e Geometria Analítica (UFPR, 2018). De
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acordo com um levantamento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso, cerca
de 52% dos ingressantes concluem o curso. As disciplinas que compõem a nova grade
curricular estão apresentadas no Anexo 2.
Como principais mudanças em relação ao currículo anterior estão a
redistribuição das disciplinas dos departamentos de Matemática e Física, incluindo-se
a disciplina de Introdução ao Cálculo, e a inclusão de novas disciplinas voltadas aos
conhecimentos pedagógicos – Educação Ambiental e Diversidade: Questões
Étnico-Raciais, Gênero e Sexualidade.
Especificamente em relação à grade da licenciatura, observamos o aumento
de disciplinas com cargas horárias voltadas ao estágio e à prática de docência,
adequando-se à exigência dos documentos oficiais sobre componentes curriculares
de estágio.
Para além das organizações curriculares, o PPC destaca o incentivo à
participação das/os licenciandas/os do curso em projetos que promovam atividades
de ensino, pesquisa e extensão, como complementação de sua formação, e que
podem compor o rol de atividades formativas exigidas na matriz curricular.
Dentre as possibilidades de projetos em que as/os docentes poderão realizar
durante o curso, é possível destacar a Iniciação Científica (IC), Programa Licenciar,
Programa Institucional de Iniciação à Docência, Programa de Educação Tutorial
(PET), Residência Pedagógica (RP), dentre outros projetos de extensão e
participação em eventos (UFPR, 2018).
A partir dessas ações, podemos destacar aqueles que favorecem a inserção
da/o licencianda/o no contexto escolar, como o PIBID, que surge a partir da Portaria
nº 38, de 12 de dezembro de 2007, e, mais recentemente, o Residência Pedagógica,
instituído pela Portaria nº 259, de 17 de dezembro de 2019.
Em relação ao período de realização desta pesquisa, devido à pandemia de
COVID-19, o calendário acadêmico do ano de 2020 da UFPR foi suspenso em março
de 2020. Com a publicação da Portaria 544/2020 do MEC, foi autorizada a retomada
das aulas do nível superior em modalidade remota. Instituída nos cursos de graduação
da UFPR a partir do denominado Ensino Remoto Emergencial (ERE), os semestres
foram divididos em ciclos e os planos de ensino das disciplinas organizados entre
atividades síncronas e assíncronas, com a possibilidade de flexibilização das ementas
e das disciplinas com carga horária destinadas a atividades práticas, como os estágios
supervisionados e disciplinas experimentais.
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Em abril de 2021, o calendário acadêmico previsto para 2020 foi retomado e
regulamentado a partir da Resolução nº 22/21 do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE) da universidade. O documento orienta a permanência das
atividades a partir de um novo ciclo de oferta de disciplinas na modalidade remota e
flexibilização dos Projetos Pedagógicos de Curso.
Para análise das disciplinas ofertadas pelo curso de Química, é preciso
destacar que o curso ainda está em processo de reestruturação, havendo estudantes
que estão cursando o currículo antigo e ingressantes a partir de 2019 que já vêm
cursando o novo currículo. Tal condição nos leva a olhar para as ementas de
disciplinas de ambos os currículos, para compreender ainda como essas mudanças
podem ser favoráveis, ou não, para a promoção das temáticas aqui investigadas.
Buscando elementos associados a questões ambientais, selecionamos duas
disciplinas: Química Ambiental e Educação Ambiental. A primeira, presente no
currículo de licenciatura noturno desde a criação do curso; a segunda, presente na
nova proposta curricular.
Introdução à Química Ambiental. Química Atmosférica. Energia e ambiente.
Química Aquática. Composição química de ambientes aquáticos. Processos
de tratamento de água e águas residuais e efluentes industriais. Química
ambiental de solos. Tratamento de resíduos, solos e sedimentos
contaminados. (UFPR, 2021).

A partir dessa organização, é possível notar que a disciplina denominada
Química Ambiental é focada em discutir consequências ambientais possíveis a partir
dos processos químicos, porém, percebemos o silenciamento do social nesse
contexto. Analisando ainda o programa vigente da disciplina proposto para o primeiro
semestre de 2021:
Apresentação da disciplina; A evolução da atmosfera terrestre; Química
atmosférica; Ciclos globais de carbono, nitrogênio e enxofre. 2º módulo:
Aspectos relevantes da biogeoquímica da hidrosfera; as águas do planeta
Terra. Tratamento da água, do esgoto e de efluentes industriais. 3º módulo:
Fluxos de matéria e energia no solo. Disposição e tratamento do lixo urbano;
Recursos minerais e biodiversidade. (UFPR, 2021).

Tal documento reitera o silenciamento do social. Outro fator que é importante
considerar é que essa disciplina é ofertada pelo Departamento de Química, por
professoras/es da área de Química Analítica, o que pode justificar a abordagem
focada em conteúdos químicos, sem uma maior problematização.
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Já a disciplina de Educação Ambiental apresenta a seguinte ementa:
Marcos epistemológicos, conceituais, políticos, legais e pedagógicos da
Educação Ambiental. A questão ambiental e a educação. Fundamentos para
o educador pensar a temática ambiental a partir da abordagem
socioambiental. Ambiente e Saúde. Projetos, práticas e metodologias em
Educação Ambiental. (UFPR, 2021).

Nesta ementa é possível observar a apreensão de questões políticas
articuladas às questões pedagógicas e propostas à instrumentalização para as/os
educadoras/es explorarem a EA em sua prática docente. Diferentemente da disciplina
de QA, a EA é uma disciplina ofertada pelo Setor de Educação, o que justifica a
inserção das questões educacionais em sua ementa, apesar de compreendermos que
EA mobiliza sentidos para além da Educação formal, conforme já exposto.
Para analisar outros aspectos que podem ser compreendidos pela disciplina,
é possível olhar para seu programa vigente:
I. Fundamentos para o educador pensar a temática ambiental (questão
ambiental, relação sociedade/natureza, Antropoceno). II. A temática
ambiental e a educação. Educação ambiental e suas definições.
Institucionalização da educação ambiental. III. Exemplos: a diversidade de
ações de educação ambiental. (UFPR, 2021).

Como em apenas duas disciplinas observamos a questão ambiental
compreendida em suas ementas, ampliamos a investigação nos programas das
disciplinas ofertadas no primeiro semestre de 2021.
A esses documentos a universidade denomina como Ficha 2, na qual as/os
professoras/es devem especificar o programa da disciplina, objetivos - geral e
específicos, procedimentos didáticos, formas de avaliação, bibliografia básica e
complementar, e cronograma detalhado. No caso do semestre investigado, as/os
docentes precisariam especificar ainda em seus cronogramas se as atividades
ocorreriam em formato síncrono ou assíncrono. A partir dessas fichas, localizamos
mais algumas disciplinas que abordam questões ambientais em seus planejamentos.
Na disciplina de Seminários de Educação em Química, a questão ambiental
aparece contemplada no programa da disciplina a partir da temática “Meio Ambiente
e injustiça ambiental no diálogo com a Educação em Química”. A ementa da disciplina
é a seguinte:
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Seminários ministrados por especialistas sobre as temáticas: Educação e
Direitos Humanos, História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação
Especial e Educação Inclusiva. Políticas Públicas de Educação Inclusiva no
cenário internacional e nacional. Processos educativos na escola de
educação inclusiva: experiências em âmbito escolar e não-escolar.
Fundamentos e recursos pedagógicos para inclusão: acessibilidade,
tecnologia assistiva, desenho universal. (UFPR, 2021).

Buscando tecer aproximações com a forma que a EA emerge no programa
dessa disciplina a partir do conceito de meio ambiente e injustiça ambiental, é possível
inferir que há uma preocupação maior com o social e com questões que estão
invisibilizadas na grade curricular do curso. Assim como assumimos para esta
pesquisa que as dimensões dos estudos sobre a EA vão para além do contexto
escolar, a ementa sugere que sejam explorados os direitos humanos, história e cultura
afro-brasileira e indígena, e educação inclusiva. Portanto, a abordagem da EA que
seria esperada é necessariamente uma abordagem que converse com as
perspectivas críticas.
A descrição dessas condições de produção das entrevistas é essencial para
estabelecer relações entre os discursos das/os licenciandas/os e o contexto em que
são

produzidos,

especialmente

em

relação

às

mudanças

impostas

pelo

distanciamento social.
Uma outra disciplina que é importante destacarmos é a Química Toxicológica,
a qual não faz parte do rol de disciplinas da licenciatura, porém, é obrigatória para
as/os discentes que cursam bacharelado e licenciatura. Além de discutir questões
ambientais, a disciplina também apresenta a temática de medicamentos dentre os
conteúdos contemplados. A ementa da disciplina apresenta o seguinte:
Introdução à Toxicologia. Ação orgânica. Limites de tolerância. Etiologia das
intoxicações. Mecanismos de intoxicação. Mecanismos de detoxificação.
Noções de metabolismo. Principais agentes tóxicos. Colheita e
acondicionamento de material. Principais métodos de análises. Agentes
gasosos. Agentes voláteis. Agentes minerais. Agentes orgânicos físicos.
Agentes solúveis. Pesticidas. Outros agentes tóxicos de importância.
Laboratório de toxicologia - Montagem. (UFPR, 2021).

Pela ementa, estão privilegiados os aspectos relativos aos conteúdos de
química. Como os medicamentos e o meio ambiente se encaixam nesses conteúdos
fica melhor explicado no programa da disciplina, a partir dos seguintes tópicos:
Toxicologia ambiental – Periculosidade ambiental, efluentes e rejeitos
laboratoriais, normas e limites legais.
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Toxicologia social e de medicamentos – Metabolismo de drogas e a
substâncias químicas de uso domiciliar, aspectos de segurança relacionados
com produtos químicos de uso vulgar. (UFPR, 2021).

Essa disciplina, assim como a Química Ambiental, tem como objetivos a
identificação das interações de determinadas substâncias com o meio ambiente e
como se comportam no organismo, mas não está evidenciado no documento se há
alguma problematização em relação aos aspectos sociais e econômicos desses
tóxicos.
Então, a partir desse delineamento, a constituição do corpus da pesquisa
compreenderá a seleção de trechos das entrevistas, visando analisar os discursos
que circulam no curso de licenciatura em Química, considerando a mobilização de
sentidos sobre o descarte de medicamentos e suas possíveis aproximações com os
sentidos atribuídos à Educação Ambiental.
4.4.1 Caracterização das entrevistas e das/os sujeitas/os
A partir da aprovação da realização do estudo pelo Comitê de Ética da UFPR,
foi dada sequência aos procedimentos para a realização da pesquisa. Dadas as
restrições sanitárias impostas devido à pandemia de COVID-19, a abordagem das/os
possíveis entrevistadas/os se deu de maneira remota. Para tal, entramos em contato
com a secretaria da coordenação do curso de Química, requisitando que o convite
para a participação neste estudo fosse compartilhado via lista de e-mail das/os
graduandas/os matriculadas/os na modalidade de licenciatura ou bacharelado e
licenciatura.
O convite apresentava um link que direcionava a um formulário elaborado a
partir da ferramenta Google Forms, para que as/os interessadas/os informassem
nome, modalidade do curso, ano de ingresso e endereço de e-mail para agendamento
da entrevista.
Antes da divulgação para o curso, foi considerado que se houvesse um
número maior que o esperado de respondentes ao formulário, seriam selecionadas/os
para o estudo aquelas/es licenciandas/os que estivessem nos últimos períodos. No
entanto, somente seis graduandas/os responderam. Entramos em contato com a
coordenação do curso para que esta divulgasse novamente o e-mail, porém não
tivemos retorno.
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Como possibilidade de justificativa desse baixo retorno, podemos citar o meio
em que o convite foi divulgado; a situação presencial facilitaria a abordagem e a
comunicação. Outro fator é a realização de entrevista em meio digital, o que necessita
de uma disponibilização de tempo e uma exposição maior se comparada a uma
pesquisa utilizando questionários.
Para dar segmento às entrevistas, as/os respondentes do formulário foram
contatadas/os. Três responderam prontamente ao contato e já agendaram a
entrevista; já as outras três pessoas demoraram algumas semanas para responder e
apenas após várias tentativas sem retorno e com utilização de endereços eletrônicos
alternativos que as demais entrevistas foram agendadas.
Conforme combinado na mensagem de agendamento com as/os possíveis
entrevistadas/os, o TCLE (Apêndice 1) e o link do Google Meet foram encaminhados
minutos antes da chamada, principalmente pelo Termo apresentar informações sobre
o estudo que poderiam interferir nos discursos das/os licenciandas/os durante a
interlocução.
A anuência ao TCLE, que geralmente era por assinatura do documento físico,
pôde ser realizada também de maneira virtual, via formulário, devido às restrições da
pandemia de COVID-19.
Também, compreendemos que a formação da pesquisadora poderia
influenciar nas respostas, uma vez que o olhar de graduandas/os sobre uma
pós-graduanda pode direcionar seus discursos de maneira a tentar assumir sentidos
que acreditem que se aproximem ao que a interlocutora espera, o que exige que
desde o início da entrevista fosse estabelecido um tom de conversa para que os
discursos fossem os mais próximos possíveis de suas reais compreensões.
Sobre os sujeitos da pesquisa, foi realizada uma codificação para preservar
as suas identidades, conforme descrições a seguir.
LQ1 – Mulher, 30 anos, licencianda do período noturno, ingressou em 2019,
está no terceiro período, é graduada em Design de Moda, trabalha no ramo de
comércio e reside no bairro Guaíra.
LQ2 – Mulher, licencianda do período noturno, ingressou em 2015, está no
último período, tem formação como Técnica em Química, trabalha em uma empresa
de saneamento e reside no bairro Uberaba.
LQ3 – Mulher, licencianda do período noturno, ingressou em 2016, está no
último período, é graduada em Química Industrial e trabalha na universidade como
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servidora técnica; é natural da cidade do Rio de Janeiro e reside atualmente no bairro
Cajuru, em Curitiba.
LQ4 – Mulher, 23 anos, bacharelanda e licencianda do período diurno,
ingressou em 2016, está no último período, é sua primeira graduação, atualmente
participa do programa Residência Pedagógica e reside no bairro Portão.
LQ5 – Mulher, 48 anos, licencianda do período noturno, ingressou em 2015,
está no último período, é graduada em Química Industrial, trabalha como professora
em curso de nível superior e reside no bairro Vila Fanny.
LQ6 – Homem, licenciando do período noturno, ingressou em 2020, está no
2º período, é formado como Técnico em Química, trabalha na área e reside no bairro
Jardim das Américas.
Conforme os perfis das/os licenciandas/os entrevistadas/os, é possível
destacar que apenas dois estão nos períodos iniciais do curso e somente uma
graduanda matriculada nas modalidades de bacharelado e licenciatura. No contexto
de currículo como organizações de disciplinas e componentes práticos, temos três
contextos diferentes desse contexto imediato das condições de produção de sentidos.
Outro fator que podemos destacar é a região de residência dessas/es
licenciandas/os: todos residem na região sul da cidade de Curitiba, que é a região
onde há maior densidade populacional.
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5 ANÁLISE DOS DISCURSOS DAS/OS LICENCIANDAS/OS EM QUÍMICA
Neste capítulo delinearemos os sentidos que circulam no curso de Química
da UFPR a partir dos enunciados das/os licenciandas/os em entrevistas
semiestruturadas acerca da temática investigada.
Na AD, esse processo se dá a partir da constituição do dispositivo analítico da
pesquisa, que compreenderá, além das condições de produção, os seguintes
constructos teóricos: interdiscurso, histórias de leitura, paráfrase e polissemia,
silenciamentos, esquecimentos, deslizamentos de sentidos, visando atingir o objetivo
desta pesquisa: analisar as compreensões de licenciandas/os em Química sobre
o tema descarte de medicamentos e suas aproximações com a Educação
Ambiental Crítica.
Orlandi (2020) destaca, em relação à análise, os processos parafrásticos como
fundamentais, pois a partir deles a/o analista torna visíveis as paráfrases e as
relaciona com o que foi dito, com o que não foi dito e com o que poderia ser dito. Em
relação ao não-dito, é possível associar a noção de silenciamento que, para a AD,
pode ser constituída a partir do silêncio constitutivo, no qual para dizer é preciso não
dizer, e o silêncio local, que se trata da censura, fazendo com que o sujeito não diga
o que poderia dizer.
É importante destacarmos que, tecendo aproximações com a proposta da AD,
esse processo analítico não tem por intencionalidade a identificação de um sentido
verdadeiro, mas, sim, compreender como esses discursos se constituem a partir dos
constructos propostos e das condições de produção das/os pesquisadoras/os e
das/os licenciandas/os, compondo uma análise bastante particular, repleta de
subjetividades.
Cada material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão
que formule, mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face a
suas (outras) questões. Uma análise não é igual à outra, haja vista que
mobiliza conceitos diferentes. (ORLANDI, 2020, p. 25).

Além disso, serão considerados os aportes teóricos explorados nos Capítulos
2 e 3, compreendendo os sentidos da EA e o descarte de medicamentos e sua
importância para o contexto da formação inicial de professoras/es.
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Nesse contexto, destacamos a construção desse dispositivo teórico visando à
compreensão dos processos de significação a partir das noções de memória das/os
licenciandas/os, levando em consideração suas vivências, mobilização de sentidos
constituídos no âmbito da universidade e a estrutura curricular do curso analisado.
Portanto, na primeira seção deste capítulo, apresentaremos um aprofundamento do
contexto imediato das condições de produção dos discursos, buscando nos discursos
das/os licenciandas/os como o curso de Química da UFPR permeia o processo de
significação.
5.1 COMPREENSÕES DAS/OS LICENCIANDAS/OS SOBRE O CONTEXTO
IMEDIATO DE PRODUÇÃO DOS SENTIDOS – O CURSO DE QUÍMICA
Buscamos nos discursos as motivações das/os licenciandas/os para a
escolha do curso de licenciatura em Química da UFPR. Conforme exposto na breve
descrição das/os sujeitas/os do estudo, a maioria já tinha formação prévia em curso
de bacharelado ou técnico em Química.
Conforme o grupo de recortes selecionados, observamos um movimento de
paráfrase a partir de uma associação de motivação para ingresso no curso,
determinado, de certo modo, pelo gosto e identificação com a disciplina.
Então, na verdade, assim é, eu já sou técnica química, né? E sempre adorei
química, sempre! Na verdade, eu gostei da área de lógicas assim e daí
analisando assim as oportunidades eu preferi área de química, assim que
tava entre física, química e até uma engenharia assim, mas daí preferi a
química. (LQ2, grifos nossos).
É, sempre gostei de Química, e desde que eu fiz a industrial, foi lá em
2005, me formei em 2008, então já tem um tempinho, aí eu sempre tive
vontade de fazer licenciatura. (LQ3, grifos nossos).
Então, eu comecei a estudar química quando eu tinha 17 anos de idade, hoje
já estou com 48, né? É, eu comecei a fazer magistério no ensino médio e,
não gostava muito do curso, achava assim que não tinha nada a ver comigo
e daí eu comecei a fazer o técnico em química, né? Pelo antigo Instituto
Politécnico Estadual, que era o IPE, agora é CEEP, que é uma escola aqui
na região de Curitiba, no Boqueirão, e acabei me apaixonando pela
química. Acabei gostando demais da química e daí então comecei a fazer
estágio, comecei a trabalhar. (LQ5, grifos nossos).
Então, eu sempre gostei sim, de estudar todas as matérias, minha vida inteira,
mas no nono ano foi quando eu tive a primeira, a primeira vez que separou
Ciências em disciplinas, então tinha Biologia, Química e Física [...] e aí eu
gostei bastante das aulas de Química e, eu tinha uma professora, mulher!
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Então minha primeira professora de química foi uma mulher e aí eu achei
isso muito bacana. (LQ4, grifos nossos).

Essa aproximação e afinidade com a disciplina pode ser relacionada ao fato
de que as/os licenciandas/os conheceram a Química como educandas/os do último
ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Além da influência em relação ao
interesse pelo curso escolhido, são os primeiros referenciais da profissão docente que
as/os futuras/os licenciandas/os tiveram, o que pode ter desdobramentos também em
suas primeiras práticas na docência (PIMENTA, 1997).
A Licencianda LQ4, além do gosto pela Química, destaca o fato de ter uma
professora de Química mulher durante o Ensino Médio, o que pode ter facilitado sua
identificação com a profissão, visto que muitas vezes profissionais das Ciências da
Natureza são popularizados, na história e na mídia, como figuras masculinas.
[...] e desde então ela incentivou a gente a participar da Olimpíada Brasileira
de Química Júnior e eu participei e depois participei ainda mais de uma, se
não me engano, nunca fui bem, mas (risos) eu gostava e aí eu, desde então,
eu gostava muito, essa paixão pela ciência que não só ela passou, mas
outros professores passavam de a gente querer tentar entender o
mundo de várias outras formas. Que acho que tem muita coisa quando
estuda química, a gente vê as mesmas coisas só que por uma perspectiva
muito diferente, né? De saber do que as coisas são feitas, de como que
tudo começou, por exemplo, no universo, do que as coisas são compostas,
né? E como que as coisas estão relacionadas, porque que as coisas
acontecem em nosso dia a dia, assim, de você conseguir entender porque
que alguma coisa se enferruja, né? Ou algo desse, nesse sentido assim, e aí,
é... até cheguei a participar de uma olimpíada brasileira de Física também,
mas, também não fui bem, mas eu também tive outros professores de
química que eu gostei bastante [...] e aí no terceirão, no final do ensino
médio, né? Quando a gente tinha que decidir eu até pensei em fazer
engenharia química, mais por conta da remuneração, mas aí teve uma
aula de Biologia que o professor falou "Tá! Mas, tem um monte de gente que
faz engenharia, que vai prestar pra engenharia, mas nem sabe o que significa
engenharia, por que que vocês querem isso mesmo?" E aí naquele momento
eu pensei: eu queria a parte de química, não a parte da engenharia, e aí eu
decidi entrar pra prestar vestibular pra química e estou aqui, tentando
terminar o curso. (LQ4, grifos nossos).

A partir dos grifos, podemos destacar na fala da discente a importância dos
eventos científicos que possibilitam aproximações iniciais com as ciências da natureza
para além do currículo regular da Educação Básica. Contudo, no Brasil, esse tipo de
atividade não é uma realidade em todas as escolas, portanto, poucas/os
educandas/os têm oportunidade de contato com as Ciências por atividades como
essa.
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Outro fator que podemos perceber é a menção que fez sobre a Engenharia
Química como possibilidade de escolha de curso de graduação, o que seria promovido
pela remuneração, demonstrando que a questão da desvalorização da profissão já é
reconhecida por educandas/os desde o Ensino Médio, principalmente em relação à
docência.
O licenciando LQ6 também cita a afinidade com a disciplina como um fator
motivador, porém disferindo um discurso mais rebuscado sobre essa questão.
Uma é porque eu já tinha uma noção do que era Química, outra porque
eu gosto de química e terceiro porque é algo importante pra sociedade e
algo fantástico que a gente pode começar a deslumbrar o conhecimento do
mundo. Você pode, é, ter uma interpretação melhor da vida, de quem é você,
do que são as coisas, né? A constituição de tudo e o que faz o ser humano
sempre, todos os dias, levantar acordar cedo e trabalhar, além disso,
sonhar, porque ciência é você sonhar com uma realidade que podemos
construir, a partir do momento que temos a interpretação de todo a, natureza
ao nosso redor, isso nos permite, é, trazer respostas não só apenas, não
apenas pra nós, né? Mas também, é, transformação pra sociedade que
nós compomos. (LQ6, grifos nossos).

A partir disso, podemos atrelar essa enunciação ao que é compreendido na
AD por mecanismo de antecipação, em que se busca um modo de dizer conforme o
efeito que acredita produzir em seu ouvinte a partir de uma expectativa do que deve
ser dito (ORLANDI, 2020).
Essa interpretação emerge ainda em um contexto no qual o licenciando
interrompe algumas vezes a entrevista, questionando a pesquisadora se o que ele
estava respondendo estava certo ou errado, tomando algumas longas pausas antes
de responder, demonstrando uma preocupação com a escolha das palavras.
Já a licencianda LQ1 associa a sua motivação ao escolher o curso de Química
às problematizações sobre consumo, tendo contato com estas em sua primeira
graduação – Design de Moda.
Eu... por conta da graduação em moda, nós tivemos algumas matérias
relacionadas a materiais têxteis. Só que como designers é muito superficial,
né? Então, eu queria nesse mundo mais da produção têxtil, da questão até
da própria reciclagem de materiais têxteis, porque já é mais do que amplo,
assim, no mundo, que a maioria dos tecidos que nós usamos é o poliéster,
né? E o poliéster simplesmente não tem a degradação natural, então acaba
pagando-se muito barato em roupas e depois como que a gente faz o
descarte dessas roupas? Não é simplesmente você colocar para doação
ou, enfim, descartar no lixo reciclável. (LQ1, grifos nossos).
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Percebemos nessa enunciação uma polissemia em relação aos demais
discursos. A polissemia, para a AD, relaciona-se com os deslocamentos ou rupturas
no processo de significação. Nesse sentido, notamos que a discente evidencia uma
problemática relacionada ao descarte de roupas de doação da Europa e dos Estados
Unidos para alguns países do continente africano.
É o grande problema, por exemplo, da doação, isso falando de Estados
Unidos, Europa. É que essas roupas, elas vão parar muitas vezes na África.
E na África, poliéster e as temperaturas altíssimas da África não são coisas
que conversam, né? Então, essa roupa que supostamente é, “foi doada”
(sinal de aspas com as mãos), ela acaba não tendo esse fim de doação e
gera um lixo muito grande, assim. Então, por conta dessa introdução que
a gente teve em materiais têxteis, foi uma coisa que me puxou e eu vi que
para a produção têxtil ou teria que fazer engenharia têxtil ou introduzir na
parte química, né? Então, foi essa coisa que me chamou atenção e depois a
gente começa a ler e estudar sobre química, daí a gente vê que é tudo,
né? Que acaba sendo um universo, assim, de possibilidades. Então, às vezes
a gente entra com uma intenção e acaba vendo outras possibilidades. (LQ1,
grifos nossos).

Esse discurso indica um problema oriundo do capitalismo e que podemos
associar a uma tendência pragmática da EA (LAYRARGUES; LIMA, 2011), pois
quando esses países doam esse excesso das confecções, a ideia parece ser uma
resolução rápida para um problema de consumo no local em que vivem, propondo a
doação como uma possibilidade de reciclagem/reutilização. No entanto, essa ação é
falha, pois esses materiais têm pouco tempo de vida útil e propostas para utilização
em climas mais frios, o que acaba gerando um volume de lixo, prejudicando as regiões
que recebem esses donativos.
A ampliação dessa discussão aponta para uma formação discursiva mais
próxima das discussões da EA Crítica e da justiça ambiental (LAYRARGUES; LIMA,
2011; LOUREIRO; LAYRARGUES, 2015; KASSIADOU, 2019), o que aproximou a
discente ao curso Química dadas as especificidades desses conteúdos conhecidos
em seu curso de origem.
Nessa perspectiva, podemos relacionar a influência das histórias de leitura e
condições de produção sócio-históricas na mobilização de sentidos referentes às
motivações dessas/es licenciandas/os para a escolha de ingressar no curso de
Química.
Buscamos ainda compreender, para além da escolha da Química, por que
optaram pela licenciatura e suas possíveis experiências com a docência. Partimos do
pressuposto de que os discursos das/os entrevistadas/os podem ser influenciados
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pelas formações imaginárias, que operam pelas relações de poder e mecanismo de
antecipação (ORLANDI, 2020). Tal fator poderia ocorrer, pois no convite e no TCLE
se evidencia que se trata de um estudo alocado em programa de mestrado em
Educação em Ciências, portanto, algumas objeções sobre a profissão docente podem
sofrer um silenciamento.
De maneira geral, as paráfrases observadas nos discursos indicam como forte
motivação para a escolha, a oferta do curso de licenciatura em período noturno, devido
ao trabalho das/os entrevistadas/os em horário comercial, condição essa recorrente
nos cursos de licenciatura em Química, conforme proposto por Silva e Oliveira (2009).
É, eu estou cursando licenciatura por conta do horário mesmo, né? É, é, o
bacharelado ele era, ele é de manhã, integral, de manhã e à tarde, e eu tenho
que trabalhar, então, eu pude optar somente pelo curso à noite. (LQ1,
grifos nossos).
[...] e daí a licenciatura, na verdade, eu não tinha intenção de fazer
licenciatura, mas como eu já trabalho o dia inteiro, a oportunidade da
faculdade única era noturna, né? A parte da licenciatura, não tinha
bacharel, que se tivesse as duas opções com certeza eu faria as duas
opções, mas eu acabei fazendo só licenciatura e eu acabei gostando muito,
assim, da licenciatura, né? Hoje eu não trabalho na área, né? Mas eu
pretendo. Terminei agora também, mas eu pretendo com certeza. Não sei se
eu largaria, né? O meu emprego atual, pelo fato de ser concursada e tal, né?
Ter uma estabilidade, mas com certeza eu acho que eu adicionaria essa
profissão na minha vida, com certeza! (LQ2, grifos nossos).

Quando questionada sobre a motivação da escolha da licenciatura, a discente
LQ5 não respondeu diretamente à pergunta, mas discorreu sobre o mestrado e
doutorado que havia realizado, e que agora é docente em Química na etapa de Ensino
Superior.
Comecei a fazer graduação na PUC porque era o único curso que tinha
no período noturno e eu poderia continuar trabalhando durante o dia.
Quando eu terminei o curso de química industrial eu já tinha sido efetivada
no meu estágio, que eu fazia durante a graduação, justamente pela
experiência que eu já possuía e que eu adquiri durante a graduação. Eu
continuei trabalhando na área e depois então fui fazer mestrado, né? Em
2009 comecei o meu mestrado e terminei em 2011 [...] e depois então eu já
emendei com meu doutorado daí eu ingressei na carreira acadêmica
como docente, né? Primeiro atuando nos cursos de engenharia, nas
disciplinas de ciências dos materiais, e depois então, é, fui contratada para
criar um curso de bacharelado e licenciatura para uma instituição particular.
(LQ5, grifos nossos).

Nessa enunciação, podemos perceber um deslocamento de sentidos que,
para na AD, compreende-se como uma ruptura ou equívoco no processo de
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significação, aproximando-se do constructo da polissemia. Esse deslocamento pode
estar atrelado ao fato de que, antes do início da entrevista, a licencianda citou que não
cursou as ofertas de período especial e pretendia trancar o curso, o que pode justificar
sua escolha por discorrer sobre sua experiência na área e não sobre as motivações
para a escolha da licenciatura em Química.
Em um movimento polissêmico, a discente LQ3 destacou que já teria vontade
de fazer a licenciatura por influências familiares. Ainda que sua principal motivação
seja a complementação da formação para ser também licenciada, a discente destaca
a impossibilidade de fazer um curso diurno de licenciatura, também por dedicar esse
período ao seu trabalho.
Eu sempre tive vontade de fazer licenciatura, mas por conta, eu, a minha
intenção na época era emendar porque eu sou de família de professor, né?
Então, minha mãe é professora, minha vó, minha irmã, mas aí, por conta de,
assim, que eu me formei, eu comecei a trabalhar passei, no concurso, aí era
longe, né? E aí meu marido foi transferido para Marabá, então já tive que ir
pra morar no interior do Pará. Lá não tinha o curso de licenciatura onde eu
fui trabalhar, aí, quando eu vim aqui pra Curitiba, eu vi que tinha. Falei: “Não!
AGORA eu vou fazer a licenciatura” (risos). (LQ3, grifos nossos).

Em contrapartida, observamos um movimento polissêmico, no sentido de
ruptura do processo de significação, ao indicar algumas falas de seus colegas que
permearam aquele contexto.
[...] e aí eu acho que eu era mais simpatizante até da licenciatura do que da
industrial, mas chegou lá o pessoal “Ah, não. Faz a industrial; licenciatura
é mais fácil fazer depois, fazer o bacharel, o industrial é mais, tem que
aproveitar agora, depois fazer a licenciatura”. Acho que fui mais
influenciada pelos colegas que debandaram pra industrial e eu acabei
indo junto, mas, assim, sempre tive vontade de fazer licenciatura. (LQ3,
grifos nossos).

Essa exemplificação da discente vai ao encontro de uma ideia que circula nos
cursos de Química sobre a desvalorização da licenciatura em detrimento do
bacharelado em que, muitas vezes, atribui-se à formação docente como um “plano B”
e não uma carreira profissional (MALDANER, 2013).
Nesse sentido, observando a atual educação superior no Brasil, percebemos
o aumento da oferta de cursos de pós-graduação e cursos de segunda licenciatura de
curta duração visando a uma formação docente rápida, o que acaba fomentando a
desvalorização da profissão e a prática de ensino deficitária. Tal relação sobre a
desvalorização docente converge com os sentidos atribuídos pelo licenciando LQ6.
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[...] uma por ser noturno e dois porque o fator de você é, no começo, eu vou
dizer pra ti, a gente quando faz o curso de química industrial, você pensa
assim "Ah é, você poderia se tornar professor", mas professor é: "Ah é, só
professor". Aí tem aquela piadinha que acontece com o pessoal, não sei se
ainda fazem, mas no meu tempo faziam, eu fiz, e era muito desagradável até,
mas ah... é bem assim: "Ah, professor, o senhor trabalha ou só dá aula?".
É bem interessante... Mas a ideia de você trabalhar na sociedade como um
mestre, como um professor, é você trazer a construção de uma sociedade
melhor, construindo o indivíduo, a partir do momento que você começa a
construir pessoas, transformar pessoas através do conhecimento,
através de didática, através de instrumentos que você adquire na
academia, até na vida cotidiana, você consegue trazer uma transformação
pra sociedade. Eu acho que uma das poucas profissões que consegue trazer
na sociedade uma transformação a qual outras não têm a capacidade de
trazer essa resposta. (LQ6, grifos nossos).

Nesse trecho do discurso de LQ6 é possível observar a presença da
desvalorização da profissão a partir de sentidos que circulavam no contexto de sua
formação anterior. Também se faz presente a repetição do termo transformação e
suas derivações, cujo movimento parafrástico novamente pode demonstrar um
mecanismo de antecipação ao descrever a função da/o docente na sociedade.
A licencianda LQ4 indica uma motivação relacionada ao seu contexto familiar
em relação ao incentivo à leitura e suas compreensões da importância da profissão
docente.
Aqui em casa sempre fui muito incentivada a ler, a gostar de estudar, a gostar
de aprender e eu sempre achei a profissão de professor uma profissão
muito importante, assim, fundamental, né? Pra todo mundo, pra qualquer
pessoa. Então, por mais que eu nunca tinha sido muito boa em ajudar as
outras pessoas, explicar as coisas, geralmente eu tenho que repetir pra
alguém entender o que eu tô tentando explicar, eu acho, eu queria
aprender também essa parte. Eu achava, assim, se eu tinha opção de fazer
as duas, é, modalidades, era muito mais benéfico, né? Pra eu ter mais
opções de trabalho no futuro, mas também porque eu acho muito
importante a licenciatura não abriria mão dela. (LQ4, grifos nossos).

Observamos aqui a questão do interdiscurso, ou memória discursiva, quando
ela aponta algumas atitudes que considera importantes para o exercício da docência,
relacionando-as com a sua dificuldade de ajudar ou explicar coisas para outras
pessoas. Sobre o interdiscurso, Orlandi (2020, p. 34) propõe que “interdiscurso é todo
o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que dizemos. Para
que minhas palavras tenham sentido é preciso que elas façam sentido”.
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É importante destacar também que a discente está se formando nas duas
habilitações, bacharelado e licenciatura, evidenciando que essa escolha foi para ter
mais opções no mercado de trabalho.
Percebemos que, na predominância da escolha do curso em período noturno,
para além das dificuldades de locomoção e disponibilidade de tempo, estudar nesse
período dificulta a participação em programas ou projetos de extensão da
universidade. Estes são considerados parte importante para uma formação
acadêmica, proposição essa corroborada por diversos estudos da área da educação
e nos próprios PPCs do curso de Química, que demandam um determinado número
de atividades complementares para obtenção da integralização total do curso,
demonstrando uma fragilidade nesse aspecto da formação das/os licenciandas/os
matriculadas/os em período noturno e que trabalham durante o dia conforme
confirmado por LQ2, LQ3 e LQ4, ao serem questionados se realizavam alguma
atividade de extensão na universidade.
Não, por tempo mesmo, né? Como eu trabalho o dia inteiro, eu saía
correndo e ia correndo pra faculdade. Aí, final de semana, é aquela loucura,
né? (LQ2, grifos nossos).
Não, que aí eu, eu trabalho o dia inteiro, né? Ali no politécnico, e aí à noite
eu fazia as disciplinas, assim, na correria, então nunca fiz nada além de
fazer disciplinas, não. (LQ3, grifos nossos).
[...] eu não tinha muito tempo, né? De conciliar minhas atividades com o
curso em si, mas eu não participei, assim, de nenhum grupo de pesquisa.
(LQ5, grifos nossos).

Nesse discurso, compreendemos que a discente aponta que também não
teria tempo para atividades de extensão, porém, ela ainda faz um deslocamento de
sentido ao destacar que as disciplinas lhe foram suficientes para as suas demandas
como docente do Ensino Superior.
Não, eu não participei. Eu fiz as disciplinas, mas eu vou dizer que, assim,
pra você, que a licenciatura, ela me abriu muitas portas, tá? É graças às
disciplinas que eu tive na licenciatura em Química da UFPR, eu fiquei
conhecendo todas as documentações de criação de cursos, as
documentações que regem a legislação educacional, a documentação que
norteia praticamente todos os cursos. (LQ5, grifos nossos).

Tal deslocamento foi observado em outros momentos da entrevista. Quando
a pergunta focava no curso de Química atual, ela insistia em direcionar a resposta
para o trabalho como docente. Conforme exposto, tal condição pode estar associada
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ao fato de que a discente estava prestes a trancar o curso e defendia pretender
fazê-lo, pois já possui formação no bacharelado em Química, bem como mestrado e
doutorado, e não estaria com tempo hábil para a conclusão da licenciatura.
A licencianda LQ1 destacou sua experiência em outro curso, porém, também
não participou de projetos na Química ainda, pois também trabalha durante o dia.
Observamos um movimento polissêmico no discurso da discente LQ4, que faz
bacharelado e licenciatura. Ela destacou diversas participações em projetos que
contemplavam ambas as habilitações.
Lá em 2017 eu comecei a iniciação científica em Química Inorgânica e aí
eu fiquei três anos no laboratório e no final de 2017 eu entrei no PET, né?
Programa de Educação Tutorial, e aí, dentro do PET, eu participei de vários
projetos [...] a gente começou indo em escolas pra falar sobre assuntos
químicos, né? Pras crianças nas escolas municipais. É, químicos não,
desculpa, vários assuntos que tinha de grupos envolvidos, por exemplo,
a engenharia química, química, computação. A gente tentava falar de
coisas mais, assim, contextualizadas de tipo uma ciência no geral, assim,
pras crianças. Fazer atividades mais voltadas pra realidade da escola, por
exemplo, sei lá, falar de hortas, falar de corpo humano, coisas que eles
pudessem tá aprendendo, né? E aí, nesse projeto, acho que ele tem mais
a ver, né? Com essa parte da licenciatura dessa educação ambiental,
né? Que, que é mais o foco aqui da sua pesquisa eu acredito, né? (risos)
E aí a gente, por exemplo, falava de da química dos alimentos né? Quando
a gente ia nas escolas, teve com a mesma ideia, assim, mesma linha do
projeto cientistas na escola, que também a gente ia nas escolas pra fazer
divulgação científica, falar sobre como que é ser cientista, tentar mostrar
algum experimento para as crianças terem algum contato já com alguma
noção de ciência, ou alguma coisa nesse sentido, e aí eu fiquei, por mais de
três anos também, no PET. (LQ4, grifos nossos).

Ao mencionar a Educação Ambiental nessa etapa, a fala indica o mecanismo
de antecipação, em que a discente fala algo que ela acredita que a entrevistadora
esteja esperando ouvir de acordo com a temática da pesquisa. Ela ainda cita a
participação em um projeto de extensão sobre Mulheres da Ciência e nesse discurso
emerge a questão dos medicamentos antes da pesquisadora levantar essa discussão
na entrevista, o que também pode evidenciar um mecanismo de antecipação, ao
buscar enunciar que já havia trabalhado com a temática de medicamentos:
[...] eu tava na equipe do Instagram, mas a gente fazia essa produção de
conteúdos, né? E pesquisava sobre várias das histórias de algumas
mulheres, também tinham a ver com o impacto das pesquisas delas, né?
Na nossa vida, por exemplo, na descoberta de medicamentos de alguns
fármacos, desenvolvimento de métodos pra alguns fármacos específicos
ou a importância de várias mulheres em várias áreas das ciências e também
algumas áreas que não eram científicas. Aí já abriu um leque um pouco maior,
né? Mas é só de ter esse contato de semanalmente com uma história
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diferente, né? Isso é, pra gente, também é muito enriquecedor. (LQ4, grifos
nossos).

A partir desse discurso, é possível ainda que essas temáticas poderiam ser
fatores que chamaram a atenção da discente ao se disponibilizar participar deste
estudo, já que teve essa aproximação a partir de suas experiências nos projetos de
extensão ligadas ao tema de investigação.
Outra participação levantada pela discente foi a partir do programa Residência
Pedagógica, em que ela destaca algumas particularidades desse tipo de atividade em
meio à pandemia e faz alguma menção a questões ambientais no âmbito do rol de
atividades realizadas pelo grupo.
[...] e a última coisa que eu fiz parte, que eu faço parte no caso, né? É do
Residência Pedagógica, que aí não é exatamente, não entra tanto na
extensão, né? É mais na parte do ensino mesmo, mas de alguma forma a
gente tá em contato ali com os estudantes semanalmente, né? Então, mesmo
que agora tudo on-line, assim, a gente faz algumas atividades no Instagram
e também nas intervenções pedagógicas que a gente faz, que a gente tenta
buscar alinhar com outros temas transversais. Então a gente já fez atividades,
tentando envolver a química ancestral africana; a última que a gente fez
justamente essa parte ambiental mais, que aí eu falei um pouco de algumas
pesquisas de algumas cientistas aqui da UFPR que tinham a ver com essa
parte de poluição ambiental e aí a gente juntou isso com funções
nitrogenadas, então tem, tem um monte de coisa, né? Mas acho que não
esqueci nada. (LQ4, grifos nossos).

Ela ainda destacou, resumidamente, as contribuições que sua participação na
atividade possibilitou à sua formação.
Na iniciação científica foi mais a experiência com a pesquisa em
laboratório mesmo, né? [...] no PET também aprendi muita coisa [...] tudo
isso foi me ajudando com a parte de oratória, de poder conseguir me colocar,
por exemplo, em reuniões, colocar minhas ideias, colocar o que eu
pensava, construir os projetos em conjunto. Acho que isso fez bastante
diferença no meu crescimento pessoal que as disciplinas não teriam
agregado nesse sentido [...] e agora, no Residência Pedagógica, eu acho que
o maior desafio é eu conseguir aprender a dar aula, assim, né? E de
conseguir me sentir segura, assim, pra dá uma aula e tal, mas isso a gente
ainda tá no processo. (LQ4, grifos nossos).

Nesse trecho é possível remetermos ao que a licencianda expôs acerca de
suas compreensões sobre a docência e sua autoavaliação em relação ao que acredita
ser necessário para ser uma professora. A discente cita alguns aspectos que
possibilitaram seu aperfeiçoamento e que acredita que não seriam conquistados
durante as disciplinas do curso.
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Quando questionado sobre a questão dos projetos de extensão, o licenciando
LQ6 destacou o fato de ter entrado em 2020, início da pandemia, momento em que
houve um congelamento do calendário acadêmico da graduação.
Eu comecei, na realidade, no ano passado, né? Então, logo que a gente
começou, uma semana depois, tivemos uma semana de aula, duas na
realidade, uma de apresentação e uma de aula, e veio a pandemia e ficamos
todos observando o que ia acontecer. Então, somos uma turma estranha, né?
Porque nós deveríamos ter todo o curso do primeiro ano, né? Do ano
passado, mas... Não funcionou da forma como gostaríamos, né? Mas tamo
concluindo aí algumas partes e, é isso, ainda não fiz a participação de
nenhuma extensão. Uma porque talvez eu não tenha é, conhecimento
presencial com... tanto com professores quanto alunos e colaboradores
que eles dão, né? E eu acho que isso dificulta. Não é apenas a gente "Ah, eu
quero participar". Eu não sei como é que funciona. Até já apareceram
algumas propostas ali e, isso pra mim, no momento, não foi viável, uma
porque eu trabalho no dia a dia e não, não consigo me desvencilhar do
meu trabalho pra poder fazer algo como isso que exige, tempo da gente
e dedicação, daí eu tô tentando é, conciliar as duas coisas, o curso e o meu
trabalho, por enquanto. (LQ6, grifos nossos).

O discente aponta que a falta de contato presencial com professoras/es e
graduandas/os que integram projetos no departamento pode ser uma justificativa para
ele não ter participado de nenhum projeto, o que pode indicar como as relações de
poder dentro da universidade é observada pelas/os licenciandas/os nessas atividades
de pesquisa e extensão. Além disso, destaca também a questão de trabalhar, então
deveria ser algo a ser conciliado, conforme outras licenciandas também mencionaram.
As/os discentes foram questionadas/os, ainda, sobre experiências com a
docência, tanto durante a realização do curso quanto em relação a experiências
profissionais para além das exigências curriculares. As falas sobre essa temática
apresentaram um movimento polissêmico.
A licencianda LQ1 mencionou que nunca teve experiência como docente, pois
ainda não teve as disciplinas de prática de docência propostas na grade curricular. Já
a licencianda LQ2 destaca que o único contato com a docência foi por meio das
disciplinas ofertadas.
Então, na verdade, minha experiência foi só nas matérias de prática
docentes, né? Que daí seria a Prática I, Prática II, Estágio Supervisionado
e tal. Eu fiz em alguns colégios, tanto em curso técnico, eu fiz a prática de
Estágio I no curso técnico e o II no ensino médio. (LQ2, grifos nossos).

Em contrapartida, a licencianda LQ3, que já tinha formação em Química
Industrial, deu aulas no Ensino Superior, ainda que sem a habilitação na licenciatura.
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Outra experiência foi a partir das disciplinas de Prática de Docência I e II, destacando
que a primeira ela cursou presencialmente e a segunda foi on-line, pelo contexto da
pandemia.
É, teve no período que eu fiquei em Marabá, eu dei aula, dei aula numa
faculdade, né? Dava aula pro curso de química, não, engenharia ambiental!
Aí dava aula de laboratório, né? Eles faziam uma disciplina lá de Química
Analítica Experimental, então eu ia com eles pro laboratório e aqui durante
a graduação só nas disciplinas, né? De Docência I, que aí fui pra sala de
aula mesmo, presencial, dei aula pros alunos, né? Mas a Docência II já foi
durante a pandemia, então, foi tudo on-line, né? Tudo no remoto. (LQ3, grifos
nossos).

Já o licenciando LQ6 mencionou, primeiramente, que tinha uma experiência,
mas declarou que não era nada sério e não seriam aulas de fato, justificando na
sequência a pedido da entrevistadora.
(pausa longa) Sim, já, mas nada muito sério. [...] é que na realidade, assim,
eu participo de uma igreja e lá nós temos algumas partes em que a gente,
é, quando a gente entra na igreja, a gente aprende algumas coisas num curso
que a gente faz, aí depois a gente se propôs a ajudar o pessoal a ter um
conhecimento melhor do conceito de teologia. Isso foi bem interessante pra
mim, ainda auxilio lá, mas nada muito sério, mais nesse enfoque. Eu acredito
que talvez, é, você levar o ser humano, também nesse caminho, ele tem uma
centralidade, é, não apenas material, mas também num conceito espiritual
seja algo que, Ah! Pra algumas pessoas isso não serve de nada, mas pra
uma maioria da sociedade isso traz resposta, que elas muitas vezes estão
ansiando, e isso talvez possa fazer uma pessoa melhor no mundo, e acho
que é essa forma de trabalho que a gente tá. (LQ6, grifos nossos).

A fala inicial do licenciando pode estar ligada à sua experiência ser em um
contexto religioso, o que pode estar relacionada a um silêncio local para a AD, que se
trata do que é proibido dizer em uma certa conjuntura (ORLANDI, 2020). Assim, ele
parece compreender que um estudo voltado para a educação em ciências não
consideraria o ensino religioso e essa não seria uma experiência docente de fato.
A licencianda LQ2 buscou destacar as dificuldades que teve em suas
experiências com a docência, como o desinteresse das/os educandas/os pela
disciplina.
Assim, é, eu vi bastante dificuldade, na verdade, assim, né? O
desinteresse dos alunos um pouco, porque ninguém gosta de química,
né? Então, uma das aulas que eu fiquei, assim, muito feliz, muito feliz, foi
sobre a tabela periódica e eu fiz uma dinâmica, assim, em sala. Os alunos
me olharam e falaram "Meu Deus! Eu entendi! Eu tô entendendo a dinâmica,
o porquê da tabela, o porquê que aquele elemento tá em tal lugar, a lógica".
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Daí eu expliquei ligação química e tal, foi muito legal, assim. Aquilo, assim,
me abriu os olhos pensando, assim, como às vezes a falta de interesse
do aluno pode ser pela didática do professor, né? Claro, porque é uma
matéria muito abstrata para eles, tipo, eles não têm aquela, às vezes aquela
correlação da teoria com a prática, então eu acredito, assim, que às vezes
pode ser uma falta de didática do professor, sabe? Porque esses
professores todos que eu acompanhei, esses, assim, já são aqueles
professores que tão há muito tempo e tal, às vezes já estão cansados,
né? Não culpo eles, não julgo eles, né? Porque a gente sabe que a rotina,
o cansaço e tal, né? Pode, pode trazer eles pra essa zona de conforto. Eu
não tô julgando, mas eu vejo, assim, que às vezes o desinteresse é pela
falta de didática. (LQ2, grifos nossos).

Apesar das dificuldades apontadas, a discente afirma que teve sucesso na
sua experiência com a docência, pois teve um retorno que as/os educandas/os
estariam compreendendo o conteúdo. A partir da repetição mnemônica, fica
evidenciado que a discente propõe como hipótese desse desinteresse uma falta de
didática da/o docente. Apesar dessa repetição, a discente se desloca desse sentido
atribuído ao propor que fatores como rotina e cansaço podem influenciar nessa
condição que afetaria o interesse das/os educandas/os em sala de aula.
Já a licencianda LQ3, conforme destacado, já tinha uma experiência com a
docência em nível superior e teve sua primeira experiência no Ensino Médio a partir
da licenciatura em Química.
É, quando eu dei aula lá em Marabá era, era tranquilo, assim, porque como
eu sempre trabalhei em laboratório então era, e os alunos gostavam muito,
né? Então, porque é laboratório, eles chegavam super empolgados, então,
assim, eu não tive muita dificuldade com eles; eram alunos mais velhos.
Agora, ah! Ir pra sala de aula na Docência I, aí eu já me assustei um
pouco, porque já era outra realidade, né? Era escola pública, né? E aí
você... Muitos alunos com dificuldade, então eu ajudava muito a professora
com resolução, ela passava muita folhinha, né? E eu me espantei um pouco,
assim, com o nível de dificuldade deles, sabe? Era bem... Era meio punk,
assim, e era turma muito grande e a professora, assim, sozinha. Eu fiquei
“Meu Deus!”; o negócio não é fácil. (LQ3, grifos nossos).

A licencianda LQ3 relata que no contexto do nível superior teve maior
facilidade na experiência com a docência, principalmente por ser uma disciplina
experimental. Em contrapartida, atribui bastante dificuldade na experiência com o
Ensino Médio durante a disciplina de Prática de Docência, na qual ela aponta a
questão da escola pública ser um fator bastante distante da realidade em que ela já
havia atuado. Diferentemente da discente LQ2, que se apropria da sua realização
como docente no contexto na disciplina, LQ3 identifica uma experiência como
ajudante da professora, apontando em seu discurso que as condições de trabalho da
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professora podem ser estafantes, destacando as questões de quantidade de
educandas/os.
É, então, como foi tudo agora on-line, as duas disciplinas de estágio da
licenciatura eu fiz com as professoras e só com o pessoal aqui da UFPR,
com os alunos mesmo, que a gente não teve contato direto com a escola.
(LQ4, grifos nossos).

A licencianda LQ4 destaca a questão da pandemia como dificuldade para a
prática de docência já que, no caso, ela afirma que a disciplina foi ofertada totalmente
on-line e sem a possibilidade de atuar com as/os educandas/os do Ensino Médio. Tal
fator ocorreu devido à disciplina ser ofertada em caráter de período especial. Essa
condição apresenta uma lacuna importante na formação inicial dessas/es
licenciandas/os, visto que as práticas de docência são, por vezes, a primeira
experiência das/os licenciandas/os em sala de aula, componente essencial para a
formação da identidade docente (PIMENTA; LIMA, 2004).
Na Residência Pedagógica que eu tive realmente o espaço pra ministrar
a aula, tanto em dupla e trio ou sozinha, que já também dei uma aula sozinha,
fazer monitoria, assim, e ajudando na resolução de exercícios, né? Foi uma
coisa que também deu para fazer e preparar as aulas mesmo, né? Mesmo
quando eu não fosse ministrar ou a gente tinha que gravar videoaula ali pra
disponibilizar no classroom e, antes disso, do Residência, eu tinha só feito
algumas, se não me engano foram acho que três intervenções com o PET,
que aí a gente deu esses, fez essas exposições pras crianças, né? Então,
uma eu fiz em dupla falando dos alimentos, fazendo uns experimentos
simples com coisas baratas, assim que dá com alguns alimentos, por
exemplo, álcool, coisas simples que não fossem, que desse pra levar na
escola e mostrar pras crianças e fosse nada muito caro, né? Então ficasse
bem contextualizado com o dia a dia das crianças. E teve mais uma
intervenção nesse mesmo sentido, assim, com o cientista na escola que, eu
só tava ajudando a mostrar o experimento na hora e foi bem rapidinho, assim,
a gente tava em mais gente, daí também não dava todo mundo ter muito
tempo ali e eram muitas crianças naquele dia. Daí o professor, nosso
professor tutor, até assumiu um pouco mais o protagonismo naquele dia
porque tinha muita criança em volta da gente, a gente ficou só ajudando.
(LQ4, grifos nossos).

A licencianda LQ4 apresentou como experiência docente sua participação em
projetos de extensão ao longo da graduação, especialmente na Residência
Pedagógica, em que teve experiência com educandas/os da Educação Básica de
maneira on-line. Isso demonstra que ainda no contexto de pandemia, em que
discentes não tiveram a disciplina de Prática de Docência, as atividades de extensão
possibilitam uma aproximação com a carreira docente.
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A licencianda LQ5 destacou a questão da Educação a Distância (EaD), o
contexto em que ela é docente do Ensino Superior. Como dificuldades nessa
modalidade, ela propõe que no ensino on-line é preciso ser mais claro nas explicações
e atentar-se ao vocabulário usado, pois suas aulas estão sendo gravadas. Esses
apontamentos em seu discurso evidenciam como ela compreende sua linguagem
como docente permeada pelas relações de poder, pois suas aulas e conversas com
as/os graduandas/os ficam registradas no sistema, o que pode influenciar em suas
atitudes como docente.
Então, como eu trabalho com e a ensino a distância, é diferente. O ensino a
distância, o EaD, é outro mundo em relação ao ensino presencial, então
muitos alunos eles têm aquela ideia, né? Do ensino presencial, que você tem
um professor pra cada disciplina, por exemplo, o professor ele cuida de uma
área toda, tem um laboratório disso, um laboratório daquilo, sabe? É, por
exemplo, uma área só de química orgânica, só de química inorgânica.
No EaD, não! A gente é multidisciplinar, tá? E a gente é interdisciplinar
porque você está ali envolvido com, é, o meio, né? Com os professores ali,
as disciplinas de Química, Física, Matemática, certo? Então, no caso,
quando você responde uma dúvida de um aluno, você tem que pensar
que você precisa fazer tudo muito explicado, muito claro, de modo que
ele entenda, tá? E a tua linguagem tem que ser muito polida, porque tudo
o que você vai falar, tudo que você escreve fica registrado e as aulas,
por exemplo, o conteúdo das aulas, você tem que ser mais minucioso
possível, mais claro possível, você não pode deixar margens pra dúvidas,
porque o aluno não vai ter oportunidade de ficar te perguntando ali durante a
tua aula. Eu gosto muito do ensino a distância. Eu acho, assim, que é o
futuro, é uma visão muito, como é que eu posso dizer? Muito futurista
mesmo, muito de vanguarda, assim, porque, é, os alunos, eles não têm mais
aquela paciência de estar em sala de aula, de estar ali numa carteira, de ser
aquele aluno que fica ali, sabe? Esperando. As coisas acontecem muito
rápidas, então você precisa ter flexibilidade principalmente, e essa é uma
coisa que o ensino presencial, ele não te oferece porque você tem que estar
ali, né? É... as provas, você precisa fazer avaliação, sim! Então, eu diria que
pro ensino a distância, o trabalho que eu faço, eu nunca imaginei que eu fosse
trabalhar com ensino a distância e faz três anos que eu tô, né? Todas os
saberes dos alunos, você vê que tem aluno que é muito avançado, tem aluno
que tem dificuldades e você consegue falar a linguagem de todos e isso é
muito difícil, sabe? Mas quando você consegue, nossa! Não tem preço,
assim. (LQ5, grifos nossos).

Em seu discurso, a partir dos grifos que destacamos, a recorrência da
repetição parece indicar um detalhamento do funcionamento da EaD, retomando por
vezes a explicação de que essa modalidade de ensino demanda um maior cuidado
com as explicações e com a linguagem. É importante retomarmos que o
questionamento era voltado às dificuldades que ela teria como docente, porém,
verificamos a partir de sua fala que houve um deslocamento de sentido em relação à
indagação, evidenciando os aspectos positivos da EaD e reafirmando sua satisfação
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na área. Nessa etapa ela ainda não mencionou experiências com o Ensino Médio;
quando questionada, mencionou que teve somente a experiência do estágio, mas não
quis se estender no assunto.
5.1.1 Compreensões das/os licenciandas/os sobre o currículo
Neste contexto, buscamos conhecer as compreensões das/os licenciandas/os
assimilando

o

currículo

para além

de documentos orientadores. Quando

questionadas/os se já tiveram algum conhecimento sobre a temática, a discente LQ1
explicita que não teve nenhum contato até então. Também, identificamos a paráfrase
em relação ao discurso do licenciando LQ6, lembrando que ambos estão nos anos
iniciais do curso.
Na realidade, nem no curso, nem na faculdade atual, mas sim na vida, né?
Tem muita matéria, material disponível na internet, muitas reportagens,
muitas coisas que fazem com que a sociedade tenha que ter um cuidado
maior, com esse tipo de descarte, né? Nós sabemos que você, quando
constrói uma molécula, ela não vai ser, é, muito bem processada no
meio ambiente porque ela contém características que não são próprias da
natureza. (LQ6, grifos nossos).

Apesar da questão estar direcionada ao curso de Química, ele propôs que
não obteve esses conhecimentos a partir de sua formação, mas sim a partir de
materiais que acessou na internet. Nessa enunciação, nota-se que o licenciando
relaciona esses conhecimentos a conhecimentos que obteve na vida.
Já a licencianda LQ2, em um primeiro momento, não se recordou de já ter
visto algo sobre essas temáticas, principalmente sobre o descarte.
Então, que eu me lembre, eu acho que não, eu acho que não foi... Não foi
abordado. É, o tratamento de resíduos, né? Nos efluentes ali e tal, se foi
comentado pelo professor, assim, deve ter sido comentado durante a aula,
mas não alguma coisa específica, um artigo ou... Não foi trabalhado, assim,
essa matéria, esse assunto específico. Se o professor comentou, eu não me
recordo, assim [...] Então, de medicamentos em Orgânica, assim, eu lembro
que principalmente o professor, ele fazia muita correlação, assim, com o
medicamento usado: “a não sei o que a penicilina e tal”, mas, assim, nunca
a gente viu específico. (LQ2, grifos nossos).

Nesse trecho, a discente estava fazendo menção à disciplina de Química
Orgânica III, cuja ementa propõe a abordagem dos tipos de reações orgânicas, que
podem ser exemplificadas a partir dos medicamentos e seus processos de síntese.
Porém, ainda que indique que na referida disciplina a menção aos medicamentos era
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frequente, a discente não se recorda de que aspectos sobre seu descarte tenham sido
abordados. Enquanto era conduzido o próximo questionamento à discente, ela
interrompeu a pesquisadora dizendo que havia se recordado de um momento durante
a graduação em que teve contato com o tema.
Ah! Alguma coisa, pera aí, alguma coisa que eu lembro assim foi, mas só que
não foi na aula específica sobre isso. Eu lembro que na hora que a gente tava
fazendo aquela matéria que é, uma das últimas do curso? É, que a gente
analisa livros? É química integrada? Isso mesmo! Ali eu lembro de a gente
pegar e daí eu fiquei com parte de orgânica tal, escolhi já porque eu gosto
muito de orgânica. E daí eu lembro de ter algumas coisas assim no livro
do Ensino Médio que eu analisei, algo sobre o medicamento, assim, que
daí falava da penicilina, né? Das codeínas, a diferença entre essas codeínas
e uma heroína, a maconha, ele já misturava com as drogas e tal, mas eu
lembro que não foi uma matéria específica assim; foi na química
integrada que a gente analisou um livro de Ensino Médio. Foi bem legal!
(LQ2, grifos nossos).

Nessa enunciação, notamos o constructo do interdiscurso. Isso é
demonstrado a partir da busca em sua vivência acadêmica por alguma disciplina que
fosse voltada aos conteúdos específicos da Química, como na Química Orgânica, por
exemplo. No entanto, o exemplo em que ela viu com mais afinco a temática foi a partir
da disciplina de Química Integrada, que no contexto de formação da discente, a
disciplina era focada na análise de materiais didáticos.
Nessa disciplina, como diversas outras de ensino, possibilita-se que as/os
discentes selecionem temas ou conteúdos químicos mais livremente. No caso da
licencianda LQ2, pela escolha particular dela em analisar a química orgânica em livros
didáticos, teve esse contato com o tema drogas e medicamentos a partir do material
do Ensino Médio.
Tal condição é uma contraposição interessante, pois a discente indicou um
contato maior com o tema a partir de um livro didático da Educação Básica, indicando
que o currículo da Química não aborda a questão com tanto afinco, mas identificando
que essa temática está presente nos materiais voltados ao ensino da Química no
Ensino Médio.
Outro exemplo desse contato com temáticas que não são abordadas pelo
currículo da Química é possível ser identificado a partir do discurso da licencianda
LQ3, que afirma não se recordar da abordagem desse tema em disciplinas, porém, o
contato que já teve foi a partir da disciplina de Projetos de Pesquisa em Ensino de
Química, em que um grupo realizou seu projeto voltado à temática de automedicação.
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Olha, eu acho que não, não! Ninguém, nunca, eu lembro que, eu acho que
em Projetos, teve um grupo que falou sobre automedicação, né? Foi o
projeto deles, assim, mas nada voltado a tratamento de resíduos, assim, de
medicamento, não. Acho que nenhuma disciplina e nem nada. (LQ3, grifos
nossos).

Já a licencianda LQ4 identifica algumas disciplinas do bacharelado que teriam
abordado algo sobre os medicamentos em si. Porém, ela alega, em diversos
momentos, que não consegue se recordar muito bem dos contextos em que esse
tema foi trabalhado durante sua formação e se a questão do descarte foi efetivamente
abordada.
Tá! Eu acho que principalmente o que vem na cabeça foi quando eu cursei
toxicologia, que a gente teve muito conteúdo, né? Sobre as classes de...
Principalmente, acho que mais drogas, assim, né? Não tanto os
medicamentos, mas tava englobado, né? Então, eu fiquei com a parte das
drogas na cabeça porque até recentemente a gente fez um post sobre,
citando anfetaminas, e eu lembrei das aulas dele, mas eu acho que fora
essas aulas de toxicologia tiveram as aulas de bioquímica também, que a
gente estudou mais a parte básica, né? Mais o funcionamento das coisas no
corpo humano, como que a química do nosso corpo humano tá totalmente
ligada com o funcionamento dos medicamentos, então, não tem como
também separar as coisas. Eu acho que até fiz as duas matérias no mesmo
período, então eu fiquei com isso bastante fixado, assim, na cabeça, mas
sobre descarte de medicamentos não tenho certeza se alguém, em
alguma disciplina, isso chegou a ser comentado, porque eu fiz uma
disciplina de Química Ambiental, mas eu acho que isso não foi... Não! A
gente estudou mais os alguns princípios gerais, assim, não lembro dos
descartes. A gente falou sobre poluição de água, falou sobre algumas coisas
que são encontradas nas águas, né? Eu lembro que o professor até falou
sobre, por exemplo, as quantidades de hormônios, de cafeína, então eu acho
que nisso entraria também algumas coisas que são liberadas pelo
descarte incorreto dos medicamentos, né? Mas eu não lembro se foi
realmente, alguma parte foi específica sobre isso e, deixa eu ver, esqueci o
nome de uma disciplina, mas eu acho que a gente não falou sobre isso
também, que é numa disciplina de Engenharia Química que a gente viu
muitas coisas no meio, então tinha a parte de segurança de trabalho e outra
parte do outro professor que a gente estudou regulamentações de algumas
indústrias e tal, mas eu acho que não, não teve nada sobre realmente
medicamentos, assim. (LQ4, grifos nossos).

Buscando elencar as disciplinas citadas pela licencianda, ela identifica o tema
de medicamentos abordado na disciplina de Química Toxicológica. No trecho
destacado, ela remete que o foco foi na temática de drogas, cuja sequência ela atribui
se recordar mais dessa parte do conteúdo devido à atividade que realizou em seu
projeto de extensão sobre o tema. Também foi citada a disciplina de Bioquímica, na
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qual a discente associa a questão de medicamentos e funcionamento do corpo
humano.
Essas disciplinas são obrigatórias no currículo do bacharelado, o que indica
uma probabilidade maior das/os licenciandas/os do período noturno terem menos
contato com a temática medicamentos e, consequentemente, seus impactos
socioambientais.
Já sobre o descarte de medicamentos, a discente afirma que não se recordava
de ter visto algo sobre o tema, porém, propõe como hipótese que o tema poderia ter
sido abordado na disciplina de Química Ambiental, que a discente cursou como
optativa. A licencianda citou a presença do estudo da poluição da água nessa
disciplina, na qual poderia estar inserido esse tipo de temática, mas ela não soube
especificar ou afirmar que esse conhecimento foi abordado na disciplina.
A última disciplina que a licencianda LQ4 cita é Higiene e Segurança, mas ela
não soube identificar o nome de imediato, mencionando que foi uma disciplina em que
se estudou sobre indústria e regulamentações, porém sem menção aos
medicamentos.
Identificamos, de imediato, que a licencianda LQ5, quando questionada,
realizou um deslocamento de sentidos, pois apesar da pergunta ser em relação à sua
formação, a discente buscou novamente atribuir o sentido ao seu trabalho atual,
conforme já identificado.
Ah, sim! Medicamentos a gente trabalha bastante na parte de química
orgânica, bioquímica. Eu vi bastante no bacharelado, na Química industrial
vi muito, muito a parte de metabolismo de medicamentos, né? Isso na
Química, quando eu fiz a graduação, na Química Inorgânica, na Química
Inorgânica de coordenação a gente trabalha bastante a parte de estrutura
molecular ali, né? De alguns, de alguns complexantes, quelantes que são
muito utilizados na indústria, né? Na indústria farmacêutica, como é o caso
da cisplatina e outros medicamentos, né? O tratamento de resíduos eu
trabalhei com isso na minha, né? Na minha graduação, eu fiz estágio,
trabalhei muitos anos numa empresa de tratamento de resíduos e trabalhei
com PGRS, vi bastante PGS. Eu tenho uma disciplina que é tratamento
de resíduos sólidos, né? Que eu, não sou eu que ministro essa disciplina,
mas, é, eu trabalho bastante com ela no curso, né? Que eu leciono e também
na graduação, né? Na Química a gente vê bastante essa parte de
gerenciamento de resíduos principalmente nas práticas de laboratório, onde
você precisa saber descartar, né? Descarte correto dos resíduos e também a
parte de separação adequada, né? Dos resíduos, principalmente no
laboratório, onde você precisa, é, fazer essa gestão, né? (LQ5, grifos nossos).

Outro fator que identificamos é o silenciamento. Em relação ao não-dito, é
possível associá-lo à noção de silenciamento que, para a AD, pode ser sistematizada
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a partir do silêncio constitutivo, no qual para dizer é preciso não dizer, e o silêncio
local, que se trata da censura, faz com que o sujeito não diga o que poderia dizer
(ORLANDI, 2020). Nesse caso, percebemos o silenciamento constitutivo em relação
ao social, cuja discussão é invisibilizada nos discursos das/os entrevistadas/os ao
citarem suas aproximações com a temática de medicamentos e seu descarte durante
a graduação. Como aspectos de conteúdos e disciplinas, as/os entrevistadas não
identificaram algum tipo de problematização que observaram nessas poucas
abordagens.
Observando o esvaziamento do social e do ambiental nesses discursos,
buscamos compreender também possíveis sentidos construídos sobre EA pelas/os
licenciandas/os no contexto do curso de Química.
Os licenciandos LQ1 e LQ6 citaram que não tiveram nenhum contato com EA
a partir do currículo da licenciatura, apesar da licencianda LQ1 mencionar que sabe
que haverá a disciplina de Química Ambiental mais adiante do curso, disciplina essa
apontada em todos os discursos ao mencionar-se a EA.
Tal fator pode ser determinante nos sentidos de EA que circulam no curso de
Química da UFPR. Isso pode ocorrer principalmente a partir do termo “ambiental”,
presente em ambas as palavras, que vêm a ser também campos de pesquisa. No
entanto, a Química Ambiental tem como foco os estudos dos processos químicos que
ocorrem na natureza e causam impactos à saúde humana e ao ambiente (MOZETO;
JARDIM, 2002).
Então, a gente teve Química Ambiental, né? A gente teve a disciplina de
Química Ambiental, então a gente teve ali tanto a parte, a gente viu a parte...
Eu lembro que a primeira matéria de Química Ambiental, assim, era parte
das atmosferas, então composição de gases, daí foi estudado o efeito
estufa, o porquê, né? Quais os gases, os principais poluentes em emissão
desses gases e tal, as reações, né? Que acontecem entre esses gases, o
porquê da chuva ácida. Daí lembro de a gente também ver a parte de
tratamento de água, que daí eu me senti em casa, assim. (risos). Então teve
toda essa parte do tratamento de água. É comentado sobre também
tratamento de efluentes, mas a parte de resíduos sólidos eu não, não
tive, essa parte, assim, de disposição de resíduos sólidos, né?
Pesquisadora: E você acha que foi suficiente essa disciplina?
Eu acho que falta! Eu acho que faltou um, bastante coisa assim, sabe?
Porque eu penso assim, não pelo fato de ser uma área que me interesse, né?
Toda essa parte, assim, de saneamento, orgânica e tal, mas porque eu
penso bem isso, né? Se a gente ali tá formando docentes, né? E é um
assunto que tá sempre em pauta e cada dia mais, né? Então cada dia mais a
gente tem que formar cidadãos conscientes, né? Do mundo em que vive e
do resíduo que gera, então, eu acho que isso devia ser muito melhor
trabalhado, tipo, não pensando só, né? Na Química, assim, mas
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pensando no meio ambiente como um todo, assim, na questão ambiental.
(LQ2, grifos nossos).

O discurso da discente reflete uma lacuna em relação à disciplina, no qual é
apontado que essa discussão deveria ser mais ampla. Ainda que não seja o foco da
disciplina Química Ambiental, compreendemos que as discussões sobre EA poderiam
permeá-la. A licencianda LQ3 também cita Química Ambiental, porém ela fez tal
disciplina em outra instituição, durante sua formação em Química Industrial.
É, lá no Rio (de Janeiro), quando eu formei em Química, eu fiz uma disciplina
que era específica, a Química Ambiental. Daqui da UFPR eu não, não sei,
assim, se existe uma disciplina específica pra isso, não. Nos projetos da...
Acho que é Projetos o nome da disciplina, né? Projetos I e Projetos II.
Alguns grupos abordaram essa questão de química ambiental, né? Eu
acho que na disciplina que tava da Química Integrada, quando a gente
analisa os livros, a gente viu que eram contextualizados alguns assuntos
dentro da química ambiental, então me chamou atenção pra gente, é,
quando a gente analisa, “Ó, isso aqui, né? Contextualizar questão da
química ambiental”. Mas aqui eu não fiz nenhuma disciplina específica; lá
no Rio, sim. (LQ3, grifos nossos).

Nesse discurso fica evidenciado como a referência à Química Ambiental no
currículo, sem as discussões específicas da Educação Ambiental, movimenta os
sentidos que circulam sobre a EA no curso de Química. A licencianda, em um
movimento de repetição, aponta a Química Ambiental como tema ou eixo abordado
nessas disciplinas de ensino de Química, no entanto, nas disciplinas citadas, as/os
professoras/es abordam a Educação Ambiental em ensino de Química.
Esse deslocamento de sentido reafirma a polissemia de sentidos ocasionada
pelo termo “ambiental”, uma vez que a discente foi questionada sobre a Educação
Ambiental e citou a Química Ambiental. Tal condição pode ser comum no curso devido
à ausência de uma disciplina de Educação Ambiental no currículo.
Em um movimento parafrástico, o discurso de LQ5 também evidencia
algumas das disciplinas de ensino de Química.
Sim, sim, várias disciplinas a gente estudou, né? É, várias coisas. Eu tive
Química Ambiental, que eu achei excepcional, maravilhosa aquela
disciplina. É, também, sempre a educação ambiental a gente procurava, é,
abordar em vários temas, né? Como por exemplo nas metodologias pra
ensino de química, nos projetos, elaboração de projetos, né? De ensino
de química, as disciplinas de ferramentas... Não é ferramentas, é,
instrumentação para o ensino de química. É aquela que me falhou agora
a memória, é... Análise? Química Integrada! Que é análise de materiais
didáticos, então, essas disciplinas, todas elas, elas abordam, né? O tema do
meio ambiente. É também a CTSA, né? A Química Integrada, que estuda
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lá a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, então, todas as
disciplinas, praticamente, elas abordam essas questões, né? Química
Inorgânica, Química Orgânica, sempre a gente tá trabalhando; não tem
como fugir da educação ambiental, seja como tema da aula ou também
como um tema transversal, né? Que você precisa estar trabalhando, né?
Naquele momento em que você está desenvolvendo aquela disciplina,
desenvolvendo uma prática, seja no descarte correto do teu reagente,
como que você vai economizar energia, qual que vai ser o processo
mais econômico, como que você vai abordar aquilo com os alunos,
contextualização, enfim, a química amb... a educação ambiental ela é,
assim, diria que é o básico, né? Pra formação de um professor de
Química. Isso desde os ensinos, das séries iniciais até, né? (LQ5, grifos
nossos).

A paráfrase em relação às disciplinas de Ensino de Química para citar
aproximações com a Educação Ambiental nesses discursos reafirma a importância
das disciplinas pedagógicas específicas de Ensino de Química para a formação inicial
docente, possibilitando o contato dessas/es licenciandas/os com a Educação
Ambiental, Educação CTS, divulgação científica, dentre outras temáticas que não
estão sistematizadas formalmente no currículo de Química.
Também nessa perspectiva, destacamos a inclusão da disciplina de
Educação Ambiental na grade curricular a partir de 2019. Outras disciplinas, como
Seminários em Educação Química, e projetos de extensão associados ao
Departamento de Química devem corroborar a promoção de uma formação docente
progressista, visando à transformação social.
Um ponto de divergência importante no contexto das/dos licenciandas/os que
cursam as duas habilitações é a quantidade de disciplinas desenvolvidas pelo núcleo
de ensino de Química alocada no Departamento de Química, contemplado no
currículo pelas duas disciplinas de Projetos de Pesquisa. Esse fator ocasiona que
professoras/es formadas/os nesse contexto tenham uma formação desconexa com os
eixos temáticos de ensino de Química.
Nesse contexto, podemos destacar a polissemia presente no discurso de LQ4
que perpassa as suas experiências nas modalidades bacharelado e licenciatura.
Então, acho que na disciplina que a gente fez de Projetos I e II com a
professora, né? Da parte da licenciatura, que é aquela equivalente ao nosso
"TCC", a gente falou dessa parte de CTS, né? Que tanto tem um ramo de
CTS, que é o CTSA, que é mais voltado pra essa parte de pesquisa e
produção de conhecimento, né? Ou realmente práticas, que são
realizadas com esse aspecto, voltado pra educação ambiental, né? E,
deixa eu pensar, se teve mais alguma disciplina que isso ficou bem
demarcado, porque quando a gente estudou Química Ambiental, acho que
a gente estudou mais tópicos, assim, pra compreender né? Como que a
poluição, a parte química sobre a poluição, mas ela, por exemplo, seria
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uma ação de educação ambiental, mas era uma disciplina formal, né?
Sobre para você conhecer mais sobre o assunto e se teve mais alguma
disciplina que a gente, é, eu acho que aquela disciplina de Engenharia
Química, que eu esqueci o nome, é que ela até mudou, agora ela se chama
Higiene e alguma coisa do trabalho. Nessa disciplina também, quando a
gente falou sobre a, sobre a legislação ambiental no geral, né? Como que
as indústrias impactam e como elas têm que obedecer a várias normas,
e a gente estudou um pouco sobre a fiscalização, sobre essas normas
que regulamentam, né? Aí, nesse sentido, a gente também teve, esse
aspecto ambiental era discutido, né? Como que a gente até falava bastante
sobre a realidade de Curitiba, assim, né? Como que tem, por exemplo, um
shopping lá no Batel (bairro nobre de Curitiba) que fica do lado de uma área
de preservação, né? E ele foi construído mesmo assim. Coisas no sentido de,
acho que também criticar, esse senso crítico que a gente tem que
construir também entra no que a educação ambiental vai abranger, né?
Que você, é o nosso impacto onde a gente tá vivendo, mas também ao
nosso redor, né? E em outros lugares. E alguma disciplina, é, eu não
lembro agora se teve mais algumas que realmente isso me marcou. (LQ4,
grifos nossos).

A discente indica Projetos I e II como disciplinas em que foi citada a questão
da Educação CTS como eixo temático do ensino de Química, articulando também
algumas relações que percebeu em disciplinas específicas do bacharelado. Nesse
caso, percebemos o interdiscurso nessas relações que ela propôs sobre como a
Educação Ambiental perpassou esses componentes curriculares.
Pensando em seus papéis como futuras/os docentes em Química, notamos
que em todos os discursos emerge a importância da inserção da EA nas aulas de
Química. No entanto, ao justificar essas inserções, as/os licenciandas/os apresentam
um deslocamento de sentido em relação ao que é a EA.
É, sim, eu acho, considero importante. Eu acho que através de pequenos
projetos, né? Assim, eu acho assim, eu gosto muito quando a gente faz
alguma coisa e que possa aplicar na realidade no dia a dia, né? Então,
assim, se de repente surgir, alguma coisa, projetos, assim, coisas mais na
prática, né? Eu acho interessante, assim. (LQ3, grifos nossos).

Já a licencianda LQ1 destacou o ensino de química em relação ao curso de
licenciatura em Química.
Nossa! Eu acho muito importante, sim! Até a gente comentou, né? Brinquei,
pra tudo é química, então, medicamento, tudo, tudo é química, e eu acho
fundamental ser não só uma disciplina, mas uma questão de todas as
disciplinas abordarem, seja inorgânica, seja a orgânica, seja própria
química ambiental, abordarem tópicos, porque na graduação que é
licenciatura não tem como, nós não temos essa base para eventualmente
lá na frente a gente passar pros nossos alunos, né? Porque eu acho que
está num ponto em que você não falar de meio ambiente é inimaginável,
assim, né? (LQ1, grifos nossos).
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Na enunciação, propõe-se que as questões ambientais deveriam ser
trabalhadas em todas as disciplinas, destacando essa inserção como possibilidade
para instrumentalizar a/o docente para as discussões sobre o meio ambiente em sala
de aula.
A licencianda LQ2 apontou os conteúdos que ela acredita possibilitar a
inserção da EA em aulas de química.
Então, eu acho que essa parte de poluentes, né? Com certeza! Poluição
atmosférica, né? A parte de emissão de gases de CO2, gases sulfurosos,
né? A chuva ácida, o porquê lá que todo livrinho tem a estátua corroída,
né? Oxidada e tal. É, tanto a parte de tratamento de efluentes, a parte de
agrotóxicos, acho que pode ser muito bem abordada também quanto à
química porque, né? É, hoje os agrotóxicos fazem parte da nossa vida, da
nossa alimentação, então acho que pode ser muito bem abordada pelo
processo de lixiviação de solo, é, a, a parte de tratamento de efluente
doméstico, né? Que é, claro ele é muito mais, é que existem, né? Tanto
tratamento biológico quanto físico-químico, né? Então, dá para trazer
bastante essa parte do tratamento físico-químico. Eu acho que todo, às vezes
até o processo industrial, assim, né? Alguns processos industriais que
impactam muito assim, tipo, tratamento de superfícies, né? Que seria as, a
galvanoplastia, como que é feito os resíduos de metais perigosos, que são
resíduos desse, desse processo, como que é disponibilizado isso. Então,
nossa! Eu acho que tem muito assunto que pode ser abordado. (LQ2, grifos
nossos).

Nesse discurso, fica evidenciado o interdiscurso em relação aos conteúdos
trabalhados na disciplina de Química Ambiental e mesmo com a profissão atual da
licencianda quando esta cita tratamentos de efluentes, emissões de gases e
processos industriais. Assim, identificamos o interdiscurso relacionado, além da
disciplina, também às suas experiências no seu trabalho com tratamento de efluente.
A licencianda LQ5 evidencia a EA e a química como indissociáveis,
destacando alguns conteúdos específicos.
Ah! Toda vida, eu acho, assim, que a educação ambiental, a química, né?
Ela tem tudo a ver, né? Com o meio ambiente. O meio ambiente é feito da
química; eu sempre digo que não tem como separar, né? É, o ambiente
que a gente vive, as reações que acontecem, né? No meio ambiente,
reações de combustão, a poluição atmosférica, a camada de ozônio, o
crescimento de uma planta, as reações dentro do nosso corpo, todas
elas são reações químicas e sempre a gente tá produzindo energia, a gente
tá consumindo energia, então, isso também envolve a química ambiental
e envolve também o estudo da educação ambiental porque a gente
querendo ou não, a gente gera resíduo enquanto a gente vive e depois que a
gente morre a gente VIRA resíduo. Então, como que você vai discutir, né?
Como que você vai contribuir pro planeta se você simplesmente levar
uma vida assim: "Ah, capaz! Isso aqui é lixo. Joga ali e acabou", né?
(LQ5, grifos nossos).
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Podemos observar uma maior aproximação com a EA em uma perspectiva
pragmática, com os conteúdos associados à Química Ambiental. A licencianda LQ4,
em um movimento polissêmico, identifica alguns outros aspectos sobre a presença da
EA no Ensino de Química.
Eu acho que com certeza porque, assim, eu acredito que a gente sempre
consegue contextualizar quase todas as disciplinas de química com essa
parte de educação ambiental. Porque desde todos os assuntos, por exemplo,
química orgânica, a composição das coisas que impactam lá, por
exemplo, qualquer tipo de poluição a gente vai ter que falar da
composição do que que tá poluindo o que, né? Então, química orgânica
é, parece mais fácil, mas quando a gente estuda, por exemplo, a parte
inorgânica, dos sais e óxidos, isso vai ser equivalente quando a gente falar
de tabela periódica também. É, a gente tá falando dos elementos que tão
presentes tanto na natureza quanto no que é criado, né? E então... Dá
pra contextualizar bem tanto que na matéria que a gente fez de Prática de
Ensino II, né? [...] foi aquele jeito remoto que eu te falei, né? Não foi com os
alunos, mas a gente falou sobre tabela periódica e falou sobre lixo [...] os
projetos que fazem as casas com as embalagens Tetra Pak para não jogar
esse tipo de embalagem no lixo simplesmente, né? E aí tudo isso eu acho
que é muito importante no ensino de química a gente fazer esse... Cumprir
com esse papel, né? Porque a gente estuda e aprende muitas coisas que, é,
ajudam a gente a ter mais noção, né? Sobre como que as coisas
acontecem ou impactam o meio ambiente e às vezes quem não vai estudar
alguma coisa mais aprofundada nesse sentido ou só tem o contato com
química até o Ensino Médio, né? Não vai ter muita... Às vezes as pessoas
realmente não têm noção sobre muitas coisas, né? Não é por culpa, falta
delas ou culpa delas; é realmente porque não, às vezes não entra no
ensino formal ou elas não conseguem completar o ensino, né? A
escolaridade, ou porque não tem as campanhas, né? De divulgação que
poderiam ter, né? Mais focadas em ensinar coisas básicas, né? Como
antigamente tinha aquela campanha para as pessoas lavarem as mãos, né?
Ou as campanhas de vacinação que ficaram muito famosas no país, assim.
Então acho que tem que ter um, as coisas têm que se complementar, né?
Então, por exemplo, a gente tem uma responsabilidade como professores
de Química de também colocar os conteúdos de uma forma
contextualizada e crítica assim, né? Nesse sentido, porque realmente dá
pra relacionar com a maior parte dos conteúdos. Então, não vai ser por falta
de oportunidade. Você vai conseguir, por exemplo, uma vez por ano, pelo
menos, fazer alguma atividade que seja mais contextualizada, né? No
sentido de educação ambiental por exemplo, né? Tanto que dá pra
contextualizar com muitas outras coisas, mas isso sempre pode tá como
pano de fundo ali ou transversal ao assunto, né? (LQ4, grifos nossos).

A enunciação da discente busca destacar a contextualização como mote para
inserir as discussões sobre EA no ensino de Química, evidenciando como essa atitude
em sala de aula possibilita a promoção de uma compreensão crítica acerca da EA.
No discurso de LQ6, um licenciando que ainda não teve contato com as
disciplinas pedagógicas do curso, podemos demarcar alguns sentidos polissêmicos
em relação às demais licenciandas.
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(pausa longa) Eu acho que, não apenas a Educação Ambiental no ensino de
Química, né? Mas a educação de química e também Educação Ambiental
em todo o aspecto da sociedade, né? Se nós formos trazer isso pra a
sociedade em geral, eu acho que tornaríamos a sociedade mais culta, mais
elevada, com princípios mais próximo daquilo que gostaríamos que
fosse. E, talvez, uma sociedade onde tudo fosse mais fácil de se trabalhar
quando você tem pessoas instruídas, você tem uma sociedade, não vou
dizer, num aspecto mais simples de você conduzir ela pra não cometer
erros, por exemplo, degradação do meio ambiente com relação ao uso de
agrotóxico. Boa parte das pessoas que trabalham com isso não fazem
noção do que é isso e como funciona. Elas não tem essa obrigação, mas
eu acho que se houvesse uma escola de base, de Ensino Básico, partindo da
quinta série ali até o Ensino Médio, onde você realmente colocasse para cada
pessoa, pelo menos uma vez ali num período do tempo que ela está
concluindo o Ensino Médio e Ensino Fundamental, eu acho que você
conseguiria caracterizar uma sociedade mais propícia a viver na
sociedade moderna. Indivíduo que tenha a capacidade de ter essas
interpretações nos colocariam numa situação bem melhor do que a gente se
encontra atualmente, onde muitas vezes você vê onde há aglomeração de
pessoas e as pessoas muitas vezes, eu vou dizer assim, em conceito de
moradias, né? Você observa em bairros mais pobres. Em suma maioria,
neles não conseguem tratar o lixo da mesma maneira que em lugares
onde a população tem uma qualidade de vida melhor, ou seja, uma
condição de vida mais aquisitiva melhor, porque que ela tem uma condição
de vida aquisitiva melhor? Possivelmente porque elas têm uma
qualificação melhor. Eu acho que isso falta muito na sociedade
brasileira. (LQ6, grifos nossos).

Em seu discurso, o licenciando atribui como objetivo da educação e da
Educação Ambiental uma sociedade mais culta, eleva e instruída, indicando as ações
que causariam os problemas ambientais. Essas adjetivações indicam uma
compreensão de superioridade dos que detêm um determinado conhecimento, tido
como verdadeiro e exato.
Outro ponto a ser destacado é sua atribuição às populações mais pobres de
que estas são mais afetadas por alguns problemas socioambientais. No entanto, o
licenciando afirma que essa condição não ocorre em regiões de maior poder aquisitivo
por terem uma qualificação melhor.
A problemática desse discurso é atribuir às classes subalternizadas a
responsabilidade

pelas

condições

precárias

que

acometem

seu

entorno,

desconsiderando os efeitos da colonialidade e do modelo capitalista.
Além

disso,

atribuir

que

o

nível

de

formação

individual

resulte

necessariamente em indivíduos que não perpetuem práticas que prejudiquem o
ambiente é uma compreensão bastante simplista, deslocado totalmente dos sentidos
de uma educação transformadora e da justiça ambiental.
A partir desses discursos, alguns discentes destacaram o papel da
universidade na discussão dessas temáticas.
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Ah, eu acho, sim. Eu acho que a universidade como formadores de
educadores e esses educadores, eles podem influenciar muitas pessoas,
né? Tanto na educação, não só na educação, mas como na convivência, no
relacionamento interpessoal. Eu acho que, é, a universidade, ela tem essa
responsabilidade, com certeza! Principalmente no curso de Química, no
curso de Farmácia, no curso de Engenharia Ambiental, né? Então, até na
Engenharia Civil porque, é, eles que vão projetar lá a estação de tratamento,
os aterros sanitários, então, acho que isso deveria ser abordado com certeza.
(LQ2, grifos nossos).
É, dentro dos cursos, é, em algum momento, alguma disciplina, é, trabalhar,
incentivar. Eu acho que a disciplina de Projetos é uma oportunidade. Sai
muita coisa boa dali, mas, por exemplo, eu acho que na minha época nunca
ninguém pensou sobre isso. É, eu acho que, sei lá, painéis, é, cartazes,
fôlder, né? Alguma coisa assim [...] descarte de lixo tóxico é pilha? É, mas aí
e medicamento, né? Eu acho que podia entrar nessa onda também de
divulgação, trabalhar dentro das disciplinas e por que não um fôlder? A
gente tem tanto espaço no curso, se divulga tanta coisa, né? Assim, questão
educativa, né? Por que não essa questão do medicamento, né? Descarte
correto. (LQ3, grifos nossos).
É, eu acho que pelo curso, pela universidade, eu acho que no curso isso falta
com, talvez de uma forma mais sistematizada na ementa, né? [...] Isso
devia tá mais sistematizado pra não faltar, né? Se é uma coisa, eu acho
que o currículo... É, ele ajuda nesse sentido de ter uma coisa garantida,
né? (LQ4, grifos nossos).

As enunciações das licenciandas LQ2 e LQ3 evidenciam a universidade como
um local importante para a promoção da temática, destacando alguns cursos que elas
acreditam ter maior proximidade com os medicamentos e seu respectivo tratamento.
No discurso de LQ3 emergem ainda os projetos de extensão como possibilidade de
disseminação da temática de medicamentos e da Educação Ambiental.
Nesse tópico buscamos conhecer como as/os licenciandas/os em Química
atribuem sentidos sobre a docência e a temática de descarte de medicamentos.
Nesses discursos, verificamos os sentidos dominantes e silenciamentos diante do que
essas/es professoras/es em formação inicial consideram ser necessário para articular
um tema social e o ensino da Química.
A partir desse panorama das condições de produção dos discursos sob a
perspectiva das/os licenciandas/os, na sequência analisaremos os discursos sobre o
descarte de medicamentos e as suas aproximações com a Educação Ambiental
Crítica.
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5.2 COMPREENSÕES SOBRE O DESCARTE DE MEDICAMENTOS: TECENDO
RELAÇÕES COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Para conhecer como a temática descarte de medicamentos circula pela
licenciatura em Química da UFPR, indagamos as/os discentes sobre os
medicamentos, seu descarte e as possíveis relações destes com a Educação
Ambiental.
A importância da manutenção desse tipo de temática nesse curso parte
principalmente da compreensão dos medicamentos e outros resíduos químicos como
parte do currículo de um curso de Química. Especialmente, tratando-se de um curso
de licenciatura, as/os futuras/os docentes precisam compreender para além da
composição química, os aspectos políticos, econômicos e ambientais que circulam o
tema de descarte de medicamentos.
Conforme os sentidos que circulam no campo da Educação Ambiental,
compreendemos que as práticas docentes devem permear todas as modalidades de
educação formal e não-formal, uma vez que discutir medicamentos e seu descarte,
deslocando o social e a coletividade dessa discussão, acaba por reproduzir aspectos
de uma educação tradicional e dos sentidos conservacionistas de EA.
Nesse contexto, ainda sobre os conhecimentos químicos para uma formação
crítica, apreende-se o descarte de medicamentos como um tema social, partindo dos
sentidos que circulam sobre a EA Crítica, o que nos promove a reflexão de que esses
sujeitos em formação inicial de docência em Química deverão se apropriar desses
aspectos, possibilitando a construção de práticas voltadas para uma educação
transformadora.
Assim, pretendemos analisar nas próximas páginas como esses sentidos
circulam no contexto do curso de Química da UFPR, as suas aproximações com o
descarte de medicamentos e com a EA Crítica.
A partir das formações discursivas voltadas à compreensão das condições da
produção

de

discursos,

buscamos

conhecer

as

compreensões

das/os

entrevistadas/os em relação ao descarte de medicamentos e como o praticam em seu
cotidiano.
Em um movimento parafrástico, os sentidos dominantes acerca da legislação
indicam que nenhum/a das/os licenciandas/os já ouviu falar sobre algum tipo de lei
acerca da logística reversa de medicamentos. Alguns discursos convergem ainda ao
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citar a farmácia como local para encontrar informações e para realizar o descarte
correto de medicamentos, conforme exemplificado pelos discursos a seguir.
Lei eu nunca ouvi falar; foi mais chegando em algumas farmácias, né? E
vendo que eles tinham esses totens, assim. Então, falar assim, é, "descarte
aqui seu medicamento, seja ele vencido, ou seja, o medicamento que, que
não tem mais uso”, né? Às vezes você compra lá, vai fazer um uso de
antibiótico, você precisa usar três, quatro dias, e você acaba comprando uma
quantidade que são pra mais dias. É, então, tinha essas propagandas nas
farmácias, né? Tipo, na própria farmácia mesmo, mas, amplo assim, eu
não cheguei a ver. (LQ1, grifos nossos).
Não. Vi na farmácia, acho que só na farmácia mesmo, e eu nem reparei
se em outras têm, sabe? Porque como às vezes eu vou em outras, tem as
do bairro; eu tenho certeza que não tem! É, nada disso que às vezes a
gente precisa de alguma coisa na urgência, vai nessas daqui do bairro
mesmo e eu vi nessa, que é até ali no Jardim das Américas, que é onde eu
vou, que tem "Ah, descarte seu medicamento" tal, mas olha que eu outras
eu acho que não tem assim... Nunca! Não que tenha chamado minha
atenção, mas assim, em relação à legislação, nunca ouvi falar nada. (LQ3,
grifos nossos).
Você tem esses pontos de coleta em farmácia, eu já vi, assim como, por
exemplo, pra pilhas, né? Às vezes tem projetos que recolhem pilhas ou
baterias em alguns pontos, mas eu nunca vi nada, por exemplo, do
institucional, assim, da prefeitura ou do estado nesse sentido, né? De coleta
de lixo de informática eu já vi, mas pra coleta de medicamento eu não; só
vi esses projetos em farmácia, assim, e mais nenhum lugar. Tudo bem
que faz mais sentido (risos) na farmácia você ter alguma informação
sobre como descartar o medicamento, né? Mas é, talvez não tem... Não
seja tão divulgado assim, né? Como é importante você fazer o descarte
correto, né? (LQ4, grifos nossos).
Pois é, como eu lhe disse no começo, eu ainda não vi. A única coisa é que
existe, que eu vi, que eu tenho ciência, é de que você não deve jogar
medicamentos direto na pia, mas sim você procurar uma farmácia, ou algum
lugar onde você possa fazer o melhor processamento desse tipo de material,
mas eu não vi até agora uma lei concisa, direta, dizendo assim, seja federal
ou distrito-municipal ou estadual. (LQ6, grifos nossos).

Focando a discussão na cidade de Curitiba, que é o local de residência atual
de todas/os as/os entrevistadas/os, um projeto piloto propôs responsabilizar as
farmácias da cidade quanto à divulgação das informações de como as/os
consumidoras/es devem realizar o descarte de medicamentos, o que fica melhor
evidenciado a partir da presença dos totens ou dispositivos de descarte correto de
medicamentos.
No entanto, ao consultarmos fontes on-line que indicam os locais em que há
dispositivos (ECYCLE, 2021; LOGMED, 2021), observamos um número ainda
incipiente de estabelecimentos quando comparados ao número total de farmácias
localizadas na capital paranaense. Também observamos a predominância de grandes
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redes, indo ao encontro do discurso de LQ3, que destacou que nas “farmácias de
bairro” não há como descartar o medicamento.
Essa afirmação não é necessariamente precisa; o que ocorre é que algumas
farmácias menores não dispõem de um dispositivo que fique ao alcance do
consumidor e nem de materiais gráficos indicando a possibilidade de descarte. Em
muitas farmácias, o farmacêutico acondiciona os resíduos entregues pelos
consumidores em algum compartimento próprio da farmácia, que fica atrás do balcão,
pois não são seguros para ficarem dispostos na área de circulação dos consumidores
porque podem ser facilmente violados.
Sobre as ações individuais em relação ao descarte de medicamentos, é
possível verificar que as/os discentes reconhecem os medicamentos como resíduos
que necessitam de tratamento especial, como é caso da licencianda LQ1.
É, nós sempre levamos a uma farmácia que tem lá o totem de descarte, né?
Seja só as embalagens ou os medicamentos em si, mas nós sempre aqui em
casa separamos os medicamentos, né? A gente não descarta nem no vaso,
a gente não descarta na pia e muito menos no lixo. Aqui na nossa casa
nós temos uma consciência um pouquinho maior em relação a descarte
de tudo, né? É, eu acho que são muito poucos os pontos de coleta de
medicamento porque há muitas farmácias em Curitiba. Tem farmácia em
quase toda esquina, né? A gente olha numa rua, por exemplo, até um bairro
mais, um bairro menor, um bairro mais fora, assim, da região central, tem
muita farmácia. Eu tenho que colocar numa sacola e sair procurando
uma farmácia. Eu sei algumas, eu sempre costumo ir, mas, assim, às vezes
eu não vou nesse lugar, aí eu tenho que me deslocar muitas vezes até esse
ponto. Eu acho que poderia ter mais, sim. (LQ1, grifos nossos).

A discente indica em seu discurso que faz o destino correto em relação aos
medicamentos vencidos ou em desuso. É importante destacar que ela apontou a
contradição entre a grande quantidade de farmácias em Curitiba e poucas
disponibilizarem

o

dispositivo

de

descarte

de

medicamentos,

presentes

predominantemente em grandes redes farmacêuticas. Podemos relacionar essa
enunciação a como esta discente compreende o que é Educação Ambiental:
Eu, desde pequena, desde o Ensino, Fundamental, Ensino Médio, eu
estudei em escolas que sempre tiveram esse debate sobre Educação
Ambiental. Seja lá atrás, bom, eu sou de 91, né? Então, a minha infância
ainda, os três R's, assim, né? Agora são muito mais R's, né? Mas eu só acho
que 8 ou 9 R's, alguma coisa assim (risos), então sempre, na escola, sempre
teve, é, tanto descarte correto do lixo orgânico ou o lixo reciclado e dentro
dos recicláveis, é, a separação de metal, a separação de plástico, né? Eu
e, tendo em vista assim que, grande parte das cidades aqui no Brasil ainda
não fazem corretamente a separação, eu acho essencial ter essa base, né?
Na Educação Infantil, da necessidade, né? Das pequenas coisas, né?
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Desde a separação do lixo à separação, por exemplo, de pilhas, o descarte
de materiais eletrônicos, a situação dos medicamentos também. [...]
abrange bastante coisa. Eu acredito que a questão do uso correto de água,
desperdício de energia, até a própria questão de saneamento básico?
Eu acho que tudo isso abrange, no meu ponto de vista, assim, né? Eu não
estudo, não tenho estudo nessa área. (LQ1, grifos nossos).

Nesse discurso de LQ1 podemos observar um interdiscurso, visto que ela
associa experiências que teve durante sua vida escolar para atribuir sentidos para a
EA a partir das temáticas sobre lixo, reciclagem e uso da água que ela propõe que
devem ser explorados, destacando a Educação Infantil, etapa de ensino no qual
predominam as práticas sobre meio ambiente a partir de datas comemorativas, como
Dia da Árvore, Dia da Água (LEITE; RODRIGUES, 2011).
Essas relações evidenciam uma aproximação a uma filiação de sentidos com
a tendência conservacionista de EA, pois observamos o esvaziamento do social e a
atribuição de práticas que promovem a preservação da natureza e conteúdos
ecológicos (LAYRARGUES; LIMA, 2011).
A licencianda LQ4 destacou o espaço da farmácia para a realização do
descarte correto de medicamentos.
Então, os em desuso ou assim tudo que vai vencendo ou fica... Quer dizer, a
gente tem duas caixas próprias principais pra guardar os remédios, aí
uma fica com os remédios que tão bons, né? E a outra fica com o que vai
vencendo, que a gente vai separando pra acumular pra quando for descartar,
descartar num lugar adequado. Daí eu lembro que recentemente a gente
pegou, tinha muito medicamento já vencido aqui, e aí a gente juntou tudo e
eu acho que levou naqueles pontos de coleta dentro de farmácia com...
Específicos para isso, né? Mas quando é, o que vai ficando em desuso a
gente vai acompanhando se venceu ou não, né? Que a gente não usa muitos
medicamentos, mas, assim, o que a gente usa, o que a gente usa mais, aí
tipo só coisa assim pra dor, né? Muscular, coisas mais básicas, assim. Isso
fica disponível ali, vai gastando, então não, acaba não vencendo e... deixa eu
só pensar uma coisa... Quando eu tomava homeopatia, daí a gente, eu
acho que levava de volta os frascos pra farmácia de manipulação e aí ia
trocando, assim, né? Porque, se já era de lá, então já devolvia lá e comprava
alguma coisa nova. (LQ4, grifos nossos).

Um ponto que pode ser observado pelo discurso da licencianda é o fator de
que há uma caixa onde estariam armazenados os medicamentos que estão “bons”.
Tal atitude é comum nos lares brasileiros, o que fomenta também a prática da
automedicação, conforme a própria discente indica ao afirmar que medicamentos para
a dor, por exemplo, vão sendo consumidos com o tempo, então acabariam não
vencendo.
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Tecendo relações com os sentidos atribuídos pela licencianda LQ4 sobre a
EA, observamos algumas compreensões que se aproximam mais dos sentidos da
Educação Ambiental Crítica.
Ah eu acho que Educação Ambiental é, numa perspectiva assim mais CTS,
né? A gente fazer uma, relacionar não só em sala de aula, né? Acho que na
Educação Ambiental abrange mais do que o ensino regular. Mas também
vai pegar o... Como se diz? O ensino informal, né? Educação tanto a formal
quanto a informal, então eu acho que é mais no sentido, assim, vamos dizer,
não como se fosse um ramo da cultura científica, mas como se fosse uma
cultura mesmo, né? Que as pessoas têm, dependendo do quanto de
informação elas têm e como elas se comportam com relação à preservação
do meio ambiente. Então acho que tá diretamente ligado, quantas pessoas
têm noção, conhecem sobre os impactos que elas têm no meio ambiente
e que, por exemplo, que a produção humana tem no meio ambiente. Como
elas se comportam com relação às medidas que elas podem tomar ou não
pra preservar o meio ambiente. E aí, eu acho que Educação Ambiental, ela,
é abrange tudo isso, assim, desde os comportamentos que as pessoas têm
com o que é divulgado, né? Sobre como que a nossa atividade, ação
humana, coletiva ou não, impacta o meio ambiente. Eu acho que é isso
que eu acho, né? (risos). (LQ4, grifos nossos).

Essas atribuições da licencianda se aproximam bastante das compreensões
de uma EA Crítica, cujos sentidos dominantes se associam com a relação
humano-natureza e as compreensões da sociedade com seus papéis nas causas e
consequências no ambiente dessas relações. No entanto, alguns sentidos se
deslocam a partir da repetição do termo preservação, que geralmente está associado
a sentidos conservacionistas de EA.
Apesar dessa noção mais crítica sobre a EA, notamos que essas
compreensões não emergiram em seu discurso sobre descarte de medicamentos,
apesar de ela demonstrar uma atividade correta em relação a esse descarte.
A licencianda LQ3 também relatou que leva os resíduos medicamentosos a
farmácias.
Eu, atualmente, né? Que antes não. Antes eu acho que a gente jogava
tudo fora no lixo comum, assim, no lixo da cozinha, sabe? É, mas
atualmente, eu junto e eu jogo na, como eu todo mês eu tenho que ir na
Panvel (rede de farmácias) comprar meu medicamento, aí eu vi que ali eles
têm, né? "Ah, jogue aqui seu medicamento vencido". E aí, desde então,
eu passei, eu acho que é uma realidade desde que eu vim aqui pra Curitiba,
sabe? Mas acho que antes disso ia tudo pro lixo mesmo, mas agora eu separo
e vai pra Panvel. Eu jogo ali na farmácia, que foi que eu vi e falei "Nossa!" E
aí passei a juntar os da minha mãe (risos). Minha mãe quando faz faxina, falei
"Não, mãe!" (risos). "Me dá que eu jogo. Uma vez por mês eu tenho que ir lá,
aí eu jogo". (LQ3, grifos nossos).
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No entanto, identificamos uma polissemia em relação aos demais discursos
quando a discente propõe que esse hábito foi adquirido após sua mudança para a
cidade de Curitiba, o que reafirma o papel das condições de produção nessa
movimentação de sentidos. O discurso de LQ3 também converge ao que ela acredita
ser EA.
É, eu acho que, atualmente, eu acho que é mais do que necessário,
principalmente no nosso curso, né? Assim, curso de Química, né? É,
falar sobre isso, abordar sobre isso. Aqui a gente vive numa cidade que é
realidade; eu falo porque eu sou do Rio e lá não tem essa questão da
coleta seletiva. Eu acho que não tem; pelo menos na época que eu morei lá
não tinha. Morei no interior do Pará e morei na capital, em Belém, mas nem
se fala assim, sabe? Fui viver essa realidade aqui em Curitiba. Eu acho
que é muito mais, se fala muito mais e você vê, né? Pelo menos aqui no bairro
toda quinta e todo sábado passa lá o “blém blém blém”, né? Que aí eu toda
quinta e todo sábado separo. Era uma coisa que eu não fazia também,
separar o reciclável; passei a fazer aqui também, que aí eu via os vizinhos
separar, aí eu falei "Nossa! Que que é esse “blém blém blém” que passa?"
Mais tarde, daí no dia eu entrei no site da prefeitura e vi coleta seletiva tal,
falei Nnossa! Que legal! Aqui eu vou fazer". E aí eu acho que nos cursos
assim, de Química, eu acho que é bacana, é, abordar sobre isso, ainda
mais de forma prática, né? Assim, falar, não só abordar, mas como o que a
gente pode fazer, né? Então, trabalhar projeto com os alunos, assim, é uma
coisa que a gente vê na teoria, mas dá para aplicar na prática, né? Assim,
muita coisa. Se todo mundo fizer um pouquinho, eu vejo que a quantidade
de lixo que sai daqui de casa, meu Deus! Então, aí a gente vem com outra
mente aqui: “Ah, joga tudo no lixo!”. Assim, aí meu marido era meio sabe "Ai,
mas que coisa" (mudando de voz). Eu falei "Deixa o reciclável comigo, então;
não precisa fazer nada, só não no lixo, bota aqui na pia que eu recolho",
entendeu? Mas agora ele já tá doutrinado, já tá, já tá esperto. Ele me
pergunta: "Isso aqui? Isso aqui é o quê? Esse plástico aqui é onde?" Eu:
"Deixa aí que eu vejo”. (LQ3, grifos nossos).

Percebemos como sentido dominante de atitudes atribuídas à EA a questão
de lixo e recicláveis. Contudo, a discente busca articular essas atribuições com a
realidade diferente dos locais em que já morou em comparação com o sistema de
coleta, separação e tratamento de lixo em Curitiba.
Observamos que algumas relações estão mais próximas dos sentidos da EA
Crítica, ainda que possamos destacar o distanciamento dessa noção de EA em
relação ao não-dito, como as causas e consequências que os descartes incorretos
podem causar ao ambiente, afetando principalmente os povos vulnerabilizados.
Já o licenciando LQ6 reconhece a farmácia como o local adequado para o
descarte de medicamentos, porém, ele se desloca como sujeito dessa ação, indicando
que não costuma ingerir medicamentos.
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Hum, cara, assim, na minha casa é meio difícil, porque uma que eu não tomo
remédio, muito difícil. Se eu tomo é aquela quantidade que o médico já
receitou. Eu consumo aquilo e acabou, então, não tenho o hábito de consumir
remédio, mas até onde sei, o ideal é você levar eles pra descarte em
farmácias ou ambientes, lugares onde passam o procedimento de
tratamento de ETA, né? Água e esgoto, essas coisas. (LQ6, grifos nossos).

Apesar de não detalhar sua relação com o descarte de medicamentos, o
licenciando buscou tecer uma aproximação com a temática dos medicamentos para
atribuir sentidos sobre a EA.
(pausa longa) A Educação Ambiental não é apenas, é... Formar; é pra você
formar a mente de um indivíduo, né? Pra explicar para ele o que é um
ambiente, isso faz o conceito da biologia e a bioquímica também, mas
também é levar o cidadão à reflexão de quais os efeitos práticos que o
material que ele tenha descartado ou o material que ele usa na vida dele
possa ocasionar no meio ambiente. Não apenas no ambiente que ele
está ali, por exemplo, numa cidade, num grande centro, mas também o que
que aquele material que ele descartar em locais inadequados, tipo rios,
vai causar, ocasionar em lugares que estão ali a dezenas ou centenas de
quilômetros à frente onde esse material pode chegar, qual que será a
consequência deste material, dessas substâncias que entrarão em contato
com animais ou em ambientes que ali são... Por exemplo, você joga, vamos
pensar aqui, ah! Meio litro de determinados medicamentos que você talvez
não vai mais tomar ou porque você deixou de tomar; você joga meio litro de
determinado medicamento num rio. Nós sabemos que nem tudo vai ser
processado, mas boa parte disso vai, mas vamos pensar que pelo menos
vinte porcento desse medicamento, de molécula totalmente sintetizada que
você sabe que faz mal pro seu organismo se você ingerir ela em grandes
quantidades não vai ser processada. Quer ver um exemplo? É a tal da
cloroquina que o pessoal tem usado aí. Muita gente, a gente sabe que vai
jogar fora mesmo aquilo; nós sabemos que no ambiente não é processado a
hidroxicloroquina, né? É, nem no organismo isso é processado, imagine
como aquilo vai ser dissolvido depois quando chegarem os animais ou
microrganismos que habitam em regiões distantes de grandes centros
e aonde, se chegar, já que ela não vai ser dissolvida, ser, é, desintegrar por
completa no percurso que ela percorrer. (LQ6, grifos nossos).

A partir do discurso do licenciando LQ6, podemos tecer algumas aproximações
com os sentidos da EA Crítica, visto esse entrevistado associar a EA à promoção de
reflexões sobre suas práticas acerca do ambiente, relacionando a questão dos
medicamentos às consequências para regiões além de grandes centros urbanos.
Também podemos destacar a proposição da questão da hidroxicloroquina
emergente no discurso do licenciando, substância que no contexto pandêmico atual é
alvo de diversas tensões entre a esfera política e a comunidade científica e ao ser
problematizada pelo discente, este evidencia uma reflexão crítica sobre essa
substância para a saúde e seus impactos socioambientais.
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Já no discurso de LQ5, a relação com os medicamentos é descrita a partir de
uma história pessoal.
Na minha casa, bom, tem uma gaveta cheia de medicamentos. Eu tomo
bastante (risos) medicamentos ultimamente, né? Eu uso, faço uso de
psicoativos. Como é que é?... Ansiolíticos e remédio pra dormir, mas esses
nunca sobram porque a receita, ela é controlada, né? Você não pode, mas
assim, tipo, um comprimido pra dor de cabeça eu sempre tô fiscalizando a
data de vencimento, então eu procuro não comprar medicamentos em
excesso. Eu não fico indo na farmácia tipo "Ah, leva uma promoção, leva
duas não sei o quê". Não, eu não costumo, não tenho esse hábito na minha
casa porque uma coisa, assim, que eu lembro bastante, sabe? Do meu avô.
O meu avô, ele, ele era assim, ele tinha várias doenças, né? Ele já é falecido,
mas ele tinha várias doenças, assim, é, justamente em função de tomar; ele
era hipocondríaco, sabe? Ele era hipocondríaco e daí quando ele faleceu,
eu lembro que a gente abriu aquela gavetinha de remédio dele, assim, tinha
coisa ali do (risos), do arco da velha e aquele cheiro de remédio até hoje
me vem, então eu não gosto de comprar remédios; é medicamentos que
fiquem sobrando. (LQ5, grifos nossos).

A partir dessas falas, é possível perceber o constructo das condições de
produção em um sentido amplo, o qual evidencia os contextos sócio-históricos das
produções de sentidos que permeia o discurso em si. Nesse discurso isso fica mais
evidenciado pela atribuição da discente dessa vivência pessoal com a compra de
medicamentos.
E quando acontece de sobrar, e eu descarto, né? Levo num local onde tem
uma coleta especial, porque aqui nós não temos a coleta especial, né?
Que passa na rua, tal. Então alguns deles eu cheguei a levar lá no lixinho lá
da federal, né? Que tem na frente da biblioteca. Tem uma coleta especial
lá e tem também pra baterias, tal bateria de celular, pilhas, né?
Carregadores, essas coisas, então, eu procuro algum lugar que tenha um
descarte desse tipo.
Pesquisadora: Mas e esse descarte que você falou, ele era específico para
medicamentos? Ou era de resíduos químicos?
Não, não é, não. Tem a coleta especial que faz o descarte de medicamentos
que normalmente você procura, é, eu às vezes levo ou, faz tempo que eu não
faço isso, sabe? Mas às vezes você vai nesses postos de saúde, né? E, faz,
dá pra eles descartarem, né? Ou então, eu faço isso, né? Levo no posto de
saúde, coisa que às vezes tá dentro do vencimento, que eu não tô usando
doo pra eles e, ou então peço pra eles fazerem o descarte para mim, sabe?
Que às vezes é pouquinha coisa, não compensa, né? E eu não vou jogar no
lixo comum, né? (LQ5, grifos nossos).

Ao retomar o questionamento inicial sobre o que fazia com os medicamentos
em desuso ou vencidos, destacamos um equívoco no discurso da licencianda, que
afirma já ter descartado medicamentos na UFPR. No momento de realização desta
pesquisa, não há conhecimento se algum dispositivo já esteve instalado nas
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dependências da universidade. Quando foi pedido para que ela explicasse melhor
esse descarte, a discente demonstrou certa insegurança sobre as informações
prestadas e informou que, na verdade, descartaria no posto de saúde ou coleta
especial.
Pela fala da discente, observamos que o constructo do esquecimento nº 1
estava presente. Esse esquecimento está relacionado com a ilusão de sermos a
origem do que dizemos, quando, na realidade, retomamos sentidos pré-existentes
(ORLANDI, 2020). Esse esquecimento pode ser devido a no mesmo local citado pela
licencianda existir um dispositivo de descarte de baterias e eletrônicos, o que pode ter
gerado esse equívoco.
Em relação às suas noções sobre EA, a licencianda LQ5 atribui sentidos que
podemos relacionar com a EA Pragmática, em que ela atribui à EA a busca por
“soluções” para poupar recursos e para o consumo em excesso.
Educação Ambiental? É, uma, como é que eu posso dizer? Seria uma
disciplina? É uma disciplina, né? Ou uma atividade, um meio de fazer com
que os alunos entendam, né? Como que é que É meio ambiente. Tenham,
desenvolvam aquele sentido de que eles pertencem a um ambiente, tá?
Um meio ambiente que eles são parte de um todo e que eles aprendam a
gerenciar os recursos, né? Os recursos naturais com responsabilidade
com, como eu posso dizer? É, com responsabilidade, com consumo
consciente, entendeu? Então, Educação Ambiental, pra mim, ela vai mais
assim pra aquele viés, assim, do consumo consciente, como que você vai
explicar pra um aluno, por exemplo, que ele tem que, que ele precisa, né?
Poupar os recursos naturais, não gastar muita luz, economizar energia
elétrica, economizar água, é, sobre a escassez de recursos naturais,
escolhas, né? Como que ele vai escolher, por exemplo, é, uma ferramenta,
um celular, por exemplo, né? Com base na economia de energia, com base
no descarte, vida útil, ciclo de vida. Pra mim, é, a educação ambiental, ela
é como se fosse uma disciplina, né? Que envolve todos esses aspectos,
desde a criação até a finalização ali do ciclo de vida, né? Tanto das
pessoas quanto dos recursos quanto das coisas, enfim, que todos fazemos
parte de um de um todo, né? De um meio e esse meio influencia, é,
diretamente, né? Na nossa vida. (LQ5, grifos nossos).

Nesse contexto, a enunciação sobre a relação com os medicamentos vai ao
encontro com esses sentidos de EA Pragmática destacados pela discente, o que fica
evidenciado pela sinalização de que evitaria o consumo em excesso e o acúmulo de
medicamentos em sua residência.
Essa aproximação do discurso da discente com essa tendência de uma EA
Pragmática fica evidenciada a partir da proposição da EA que não silencia totalmente
a questão do social, porém, foca em ações práticas para o gerenciamento de recursos,
demonstrando uma aproximação com os sentidos atribuídos à educação para o
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desenvolvimento sustentável, que exalta atitudes como consumo consciente como
maneira de superação dos problemas socioambientais. Esse deslocamento de
sentidos entre a EA Crítica e EA Pragmática é destacado por Loureiro e Layrargues
(2013):
Essa macrotendência tem suas raízes no estilo de produção e consumo
advindos do pós-guerra, e poderia apresentar uma leitura crítica da realidade
caso aproveitasse o potencial crítico da articulação das dimensões sociais,
culturais, econômicas, políticas e ecológicas na reflexão sobre o padrão do
lixo gerado pelo atual modelo desenvolvimentista. (LOUREIRO;
LAYRARGUES, 2013, p. 66).

Um discurso que apresentou polissemia em relação aos demais foi o da
licencianda LQ2, que afirmou que descarta os medicamentos no lixo comum, o qual
ela chama de “lixo que é lixo” como uma referência ao programa da coleta seletiva de
recicláveis de Curitiba que é conhecido por “lixo que não é lixo”.
Então, eu descarto no lixo que É lixo, porque como trabalho na área de
saneamento, eu sei que hoje o tratamento de esgoto sanitário no Brasil ele
não tem o terceiro tratamento lá, né? Que é a remoção de medicamentos,
então a gente só tem a fase preliminar e tal, e a gente que é o último, seria o
terceiro, agora é que eu sou da área da água, não sou da área de esgoto lá
dentro da companhia, mas eu sei que a gente não tem esse tratamento
terciário, que seria a remoção dos medicamentos. E eu já participei de
vários congressos, assim, daí pela minha empresa, né? Sobre a parte de
medicamentos, principalmente na parte de água, que seria
principalmente os hormônios e os antibióticos, né? Que são os que têm
mais, os de uso mais comum e os mais presentes na água, mas, assim, hoje
a, não só a companhia de saneamento aqui do Paraná, como todas as
companhias de saneamento do Brasil, elas não fazem esse tratamento
terciário porque a legislação não exige a remoção desses
medicamentos, né? Então por isso que não existe essa preocupação. Em
países de primeiro mundo já tem, né? Porque a legislação lá exige assim.
(LQ2, grifos nossos).

Na sequência, a pesquisadora requisitou que a licencianda explicasse melhor
sobre o “lixo que é lixo” que ela se referiu, pois, na cidade de Curitiba, há também a
coleta de materiais tóxicos, a qual ocorre somente uma vez por mês e em regionais
específicas.
Hoje, eu descarto no lixo que É lixo que vai pra aterro sanitário, né?
Então, assim, eu não descarto na privada como todo mundo, né? Por
causa de crianças e tal, mas eu não descarto na privada porque eu sei
hoje do tratamento. Eu penso assim: já sai tanto medicamento na urina
do povo, né? Daí o povo ainda descarta na privada, né? Pior ainda, hoje
eu descarto no lixo que É lixo. (LQ2, grifos nossos).
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Nesse trecho, a licencianda confirma que seus descartes de medicamentos
de fato são realizados no lixo comum. Ela se apropria de um deslocamento de sujeito
ao afirmar que não descarta na privada como todo mundo faz, justificando que
compreende não ser adequado pela questão do tratamento, adicionando inclusive que
os medicamentos são liberados pelo organismo através da urina, condição que
também vêm sendo discutida por estudos da área (CARVALHO et al., 2009), sendo
responsáveis também por essa contaminação de efluentes que não possui tratamento
no Brasil.
A discente justifica que a partir de seu trabalho na área de saneamento sabe
que esse tipo de resíduo não é tratado nos efluentes. Podemos reconhecer nesse
discurso que a discente detém o conhecimento sobre esse resíduo em contato com a
água, descrevendo ainda que em sua empresa essa informação é vastamente
disseminada entre as/os funcionárias/os.
O que levanta um questionamento é que mesmo em um ambiente em que se
trabalha com o tratamento das águas e se compreende que os resíduos
medicamentosos não são tratados no Brasil, como a empresa não dissemina na
mesma proporção o caminho correto para o descarte de medicamentos, visto que a
licencianda afirma jogá-los no lixo comum por considerar este o local mais adequado?
No entanto, essa prática é inadequada, pois os aterros sanitários de lixo
comum não possuem estrutura para a contenção desse tipo de resíduo, resultando na
contaminação do ar, do solo e dos lençóis freáticos que, consequentemente, também
acabam por contaminar os rios, esbarrando nas mesmas problemáticas de tratamento
de efluentes que afetam o país e que foram citados pela discente. Visitando as
compreensões sobre EA atribuída pela licencianda LQ2, podemos observar algumas
relações com esses sentidos.
Então, a minha visão do ambiental é, pra mim, o ambiental é a gente
promover a saúde, tá? Através do, de todos os meios, né? Ambientais ali,
através do saneamento, a parte, né? De você, é, tratar efluentes, tratar
resíduos, micropoluentes atmosféricos sólidos, líquidos, disposição final
disso, é... Então, eu acho que no, tanto no Ensino Médio, isso pode ser
trabalhado em diversos assuntos da Química, assim, em tanto da parte
Inorgânica quanto da parte orgânica, né? Então, acho que tudo que você
impacta, né? Tanto da parte de extração ou de despejo ou, né? Tudo que
você modifica o meio, você pode conseguir trabalhar dentro da Química,
assim. Eu consigo ver isso claramente, assim. (LQ2, grifos nossos).
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Essas enunciações nos possibilitam tecer aproximações com os sentidos
atribuídos às tendências conservacionistas e pragmáticas de Educação Ambiental,
em que grandes empresas discutem questões ambientais como um fim em si mesmas,
sem discutir causas e consequências, o que pode resultar em compreensões
equivocadas sobre uma problemática ambiental, como identificamos que ocorreu com
a licencianda LQ2, o que prejudica o enfrentamento desse grave problema
socioambiental que é o descarte incorreto de medicamentos.
É importante retomarmos que os tratamentos de efluentes no Brasil não
detêm tecnologia o suficiente para o tratamento desse tipo de resíduo, sendo os
medicamentos ou incinerados ou deixados em lixões que admitem resíduos sólidos
da saúde, portanto, nesse caso, o caminho mais correto é entregar o medicamento
em farmácias ou UBSs, conforme já relatado, para que o caminho adequado para o
seu descarte seja cumprido.
Para além dessas considerações, abarca-se ainda nesta discussão a questão
da justiça ambiental, cujos povos vulnerabilizados são os mais afetados pelos
problemas ambientais (ACSELRAD, 2010). Conforme discutido, pessoas que residem
próximas aos aterros ou mesmo as/os catadoras/es de lixo ficam mais expostos à
poluição causada pelo descarte inadequado de medicamentos.
Ainda no contexto estrito de formação inicial docente em que essas/es
educandas/os estão inseridas/os, é preciso relembrar que essas/es licenciandas/os
não tinham em sua grade a disciplina de Educação Ambiental, que poderia contemplar
uma formação mais próxima de uma perspectiva crítica de EA para que se consolidem
essas discussões desde a educação formal e sejam disseminadas para outras áreas
e locais, formando profissionais que questionem e busquem promover transformações
individuais e coletivas sobre o ambiente.
Tal situação indica a necessidade da ampliação de divulgação dentro e fora
desses locais, para que toda a população tome conhecimento das práticas adequadas
de medicamentos e compreenda que a legislação exige que o retorno desse tipo de
resíduo no mesmo local de compra seja claro e facilitado, e não somente
disponibilizado em grandes cadeias e em regiões com melhor poder aquisitivo por
parte da população.
Nessa perspectiva, questionamos as/os licenciandas/os se elas/es conheciam
alguma ação de divulgação ou a legislação sobre o descarte de medicamentos. A
licencianda LQ4 citou como possibilidade de divulgação dessa temática um perfil da
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rede social Instagram. A página em questão é de divulgação das atividades de um
projeto de extensão da UFPR, cujo objeto de pesquisa é o descarte de medicamentos.
Aí tem um perfil no Instagram que eu sei; que não lembro se é de Farmácia
aqui da UFPR, mas eu sei que é da UFPR, que é só sobre isso, só que eu
não lembro o nome [...] que eu lembro que é justamente sobre isso. Eu até
segui que, era uma página que achei pra essa divulgação científica sobre o
descarte correto dos medicamentos, né? Só que eu não faço a menor ideia
do usuário agora, que eu acho que isso já faz mais de um ano. A gente nunca
sabe quando a página foi pra frente ou não, né? (risos) Às vezes as coisas
param, mas se eu não me engano é de algum grupo de Farmácia aqui da
UFPR ou um projeto de extensão, assim, que envolva, esses cursos da saúde
[...] segui bem quando eles começaram aí tinha algumas publicações
perguntando se as pessoas achavam esse conteúdo relevante, né? Eu
lembro que eu respondi alguma coisa nesse sentido que sim, porque, não, a
gente não tem muita informação sobre onde descartar os
medicamentos, né? (LQ4, grifos nossos).

Esse discurso evidencia uma outra possibilidade para a divulgação científica
– as redes sociais –, as quais permitem atingir um grande número de pessoas em
curto período de tempo. No entanto, apesar de sua potencialidade de divulgação
científica, é sempre importante buscar fontes confiáveis nas redes, pois as
informações falsas, ou fake news, representam uma parcela significativa dos
conteúdos compartilhados na internet atualmente.
Essa

situação

confirma

a

necessidade

de

instrumentalizar

as/os

licenciandas/os para uma formação crítica acerca de temas sociais, como o descarte
de medicamentos, visando à superação da disseminação de notícias falsas e à
promoção da importância da atividade científica.
No caso da página citada pela licencianda, no momento da entrevista ela
apresentou um esquecimento diante do nome e do nome do projeto, porém, dias
depois ela enviou um e-mail para a pesquisadora indicando que se trata do projeto
Saúde Ambiental, do curso de Farmácia da UFPR. A página em questão já apresenta
uma confiabilidade maior pelo vínculo institucional, além disso, as referências citadas
são sempre divulgadas nas postagens, o que possibilita que quem está acessando a
informação verifique as fontes do material de divulgação.
Outro ponto de convergência em relação aos discursos das/os licenciandas/os
sobre possibilidades de divulgação dessa temática é a comparação das atividades de
descarte de medicamentos com o descarte de outros tipos de resíduos sólidos, como
ocorre com as pilhas e baterias.
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[...] que nos diga "Ó, quando ocorrer, o descarte de medicamento, não
descarte no lixo comum, descarte no lixo tal”. Assim como é feito nas
questões de pilhas e baterias não existe, pelo menos eu até agora não vi.
Se você tem conhecimento, eu ficaria muito feliz em saber, mas eu ainda
não vi este, é, este conceito de lei sendo divulgada ou sendo utilizada assim,
tanto em meios de cadeias de mídia, de televisivas ou até mesmo na
internet ou, pelo menos eu não, eu tenho esse desconhecimento. (LQ6,
grifos nossos).

Já no discurso da licencianda LQ5 representa inicialmente um movimento
polissêmico em relação à questão de projetos e legislação sobre o descarte de
medicamentos. A discente indica o reconhecimento de uma coleta especial para o
descarte de medicamentos, mas relata não saber se ainda existe.
Bom, tem o projeto, tem uma coleta especial. Faz tempo que eu não vejo,
tá? Mas eu já ouvi falar, sim. Aqui em Curitiba tem, né? Nós temos uma
empresa, é, que faz inclusive, né? Existem empresas que fazem o
tratamento do resíduo, resíduo hospitalar, né? E esse resíduo de
medicamentos, é, eu não sei, é... Honestamente, eu não sei agora como que
tá essa situação aqui em Curitiba, mas há muitos anos eu conheci, inclusive,
eu fui, trabalhava perto do aterro onde eram descartados esses
medicamentos, e não é só medicamentos, eram, assim, resíduos
hospitalares, resíduos de saúde, no geral, assim. Agora eu não sei mais como
é que tá essa, que isso faz muitos anos que eu parei de trabalhar em aterro,
né? Em aterro sanitário. Então eu não sei mais como é que tá, mas eu já vi,
já vi campanhas já de coleta de lixo especial, sim. (LQ5, grifos nossos).

Possivelmente, a discente deve estar se referindo à coleta de resíduos tóxicos,
realizada pela prefeitura de Curitiba, que admite resíduos ou objetos que não são
indicados para descarte em lixo comum ou reciclável. A atribuição dessa indicação
como projeto de divulgação do descarte de medicamentos evidencia uma iniciativa
local como mais uma possibilidade para o descarte de medicamentos.
No entanto, o grande problema dessa iniciativa é que a coleta não é itinerante,
como ocorre com a coleta de lixo comum e de recicláveis. Essa coleta de material
tóxico ocorre apenas uma vez por mês, ficando alocada em somente dez regiões da
cidade de Curitiba, o que dificulta o acesso de toda a população da cidade para a
realização do descarte de medicamentos ou outros resíduos/rejeitos admitidos.
Outro porém diante desse tipo de descarte é a não exclusividade de tratamento
de resíduos de saúde, pois as farmácias seguem legislações específicas para
acondicionamento, transporte e tratamento, condição que não é obrigatória para esse
tipo de coleta, conferindo um grau de segurança maior para a logística reversa
realizada em farmácias.
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5.2.1 Convergências e dispersões de sentidos a partir da temática descarte de
medicamentos e a Educação Ambiental
Após

essas

enunciações,

as/os

licenciandas/os

indicaram

outras

possibilidades para suas compreensões de EA e sobre o descarte de medicamentos
que não emergiram quando lhes foi questionado sobre a Educação Ambiental e sobre
o descarte de medicamentos separadamente.
A licencianda LQ1 evidencia em seu discurso alguns aspectos que acredita
que favoreçam a articulação entre a EA e o descarte de medicamentos.
Eu acho que favorece bastante pequenas coisinhas, assim, de como a gente
pode ajudar as pessoas, né? O ser humano, as pessoas comuns, assim,
vamos sair do meio acadêmico, né? Então a gente, porque afinal de contas
abrange muito pouco as pessoas no modo global, se a gente conseguir,
a gente entender a importância do descarte correto de medicamentos,
do quanto isso afeta desde a contaminação do solo até, eventualmente, a
gente. Nem necessariamente todos os bairros possuem um lugar
específico pra você colocar o teu lixo orgânico; os animais reviram o
lixo, até pessoas em situações de vulnerabilidade social mexerem nos
lixos em busca de alimentos e acabar eventualmente achando remédio
e se contaminando pelo consumo dessa medicação. Os próprios
bichinhos vão lá, né? Vão farejar e acabou comendo o medicamento
achando que é alimento... É muito mais do que só estudar no meio
acadêmico, né? A gente conseguir introduzir isso e explicar isso pra
população em geral, acho que a gente conseguiria evitar um certo tipo de
contaminação, falando como leiga, né? Não sei (risos). [...] Porque eu até...
Eu falando agora com você, eu lembrei como várias pessoas que eu conheço
e não são, não têm essa visão ampla, assim, como elas descartavam
medicação de uma forma bem, bem errada, sabe? Até junto com alimento
no lixo orgânico comum ou até "Ah, não, eu jogo na pia!", mas daí eu
falava assim: “Nossa! Mas na hora do tratamento da água vai ser muito
mais complicado, porque você tá contaminado uma água, às vezes é só um
tipo de tratamento que a água vai precisar e você tá colocando outros tipos
de químicos ali” e daí eu comentei assim: "Mas, você jogar no lixo
comum”...Aí "Ah, mas ele vai degradando com o passar do tempo"
(mudando a entonação) aí eu falei “Não, não é bem assim” (risos). (LQ1,
grifos nossos).

Diferentemente dos sentidos conservacionistas atribuídos à EA quando
questionada anteriormente ao integrarmos a temática do descarte de medicamentos
à discussão, a discente passou a apresentar diversos pontos que permeiam a EA
Crítica. Ela ainda cita as dificuldades de tratamento para esse tipo de produto,
reafirmando a necessidade de incluir toda a população na discussão e não se limitar
ao meio acadêmico.
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Esse deslocamento de sentidos acerca da EA demarca a importância de
partirmos de um tema social, como o descarte de medicamentos, para promover
discussões em uma perspectiva crítica de EA.
Isso pode ser notado a partir da inclusão do social em seu discurso,
evidenciando que os problemas ambientais causados pelo descarte incorreto, no lixo
orgânico e na pia, podem afetar a saúde de populações vulnerabilizadas que tenham
contato com aquele resíduo ou mesmo animais domésticos em busca de alimentos,
enunciações que podemos ainda relacionar com as noções de justiça ambiental.
Em um movimento parafrástico, essa questão da contaminação com esse tipo
de resíduo emerge também na fala de LQ3.
Sim, eu mesmo teria curiosidade. Tem certas substâncias que a gente, não
sei qual o impacto disso, né? A gente sabe que a o óleo a gente também...
É outra coisa, a gente num não descarta mais o óleo, guarda num... Que
até tem um moço que vem aqui pegar, é, a gente jogava no ralo; a gente, é
muito abordado isso, a gente sabe agora, e medicamento, né? Qual seria o
impacto disso? A gente simplesmente joga no ralo um medicamento sei
lá, líquido, ou joga no orgânico um monte de comprimido. Acho que não
só questão de saúde, né? Alguém, sei lá, pode pegar isso, tomar, ingerir,
mas isso, qual o impacto disso, no ambiente, né? Eu acho que é muito
pouco discutido e seria uma coisa interessante de se abordar, assim. (LQ3,
grifos nossos).

Nessa enunciação, a licencianda LQ3 se apropria do interdiscurso ao
relacionar o descarte do óleo usado e o descarte de medicamentos, propondo que
este deveria ser mais divulgado e facilitado. Percebemos que a licencianda reconhece
os possíveis impactos à saúde e ao ambiente, porém, a partir do não-dito, notamos
que os sentidos sobre a EA crítica ficaram mais evidentes quando questionada sobre
o descarte de medicamentos e sobre a EA separadamente.
O discurso da licencianda LQ5 relaciona a EA ao descarte de medicamentos
a partir do seguinte discurso:
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[...] principalmente por causa da contaminação dos efluentes, né? E também
por causa da contaminação atmosférica, porque, por exemplo, antigamente
se usava muito queimar o lixo; a gente queimava o lixo, né? Queimava papel.
Agora a gente não pode mais fazer isso. Imagine a quantidade de produto
químico, por exemplo, principalmente medicamentos, que você utiliza
diariamente, certo? Então, você tá consumindo e você tá expelindo
aquilo, né? Seja do teu organismo ou seja por meio de descarte das
embalagens, né? Desde a embalagem do medicamento até mesmo aquele
medicamento que já tá vencido. O que você vai fazer com ele, né? Você pode
tomar aquele medicamento? Não, não pode. Ele não vai ter a mesma
resposta, você pode estar causando uma intoxicação, só que se você
causar uma intoxicação, você pode tá causando não só em você, mas
também no meio ambiente, né? Então, a parte de descarte de
medicamentos eu acho muito importante pro estudo da Química e também
das outras disciplinas. (LQ5, grifos nossos).

Nessa enunciação, a licencianda amplia a sua compreensão sobre os
possíveis impactos ambientais do descarte de medicamentos, porém segue
convergindo com os sentidos que apontam para a EA Pragmática, dentro da noção
de um discurso de consumo consciente.
Já a licencianda LQ2 amplia as suas atribuições sobre os impactos do
descarte incorreto de medicamentos.
[...] porque às vezes, né? A maioria, se você perguntar, oitenta por cento
do povo descarta na privada, né? Então, assim, o descarte ali na privada
você vai pra uma estação de tratamento e da estação de tratamento ele
não é removido e ele é despejado no rio porque o resíduo da estação de
tratamento de esgoto vai para um corpo receptor e aquele medicamento
do jeito que ele saiu da privada ele vai sair lá no rio. Às vezes no máximo
ele sofre um processo de oxidação ali, mas você às vezes pode só até tá
transformando ele no meio do tratamento de esgoto, mas você não
elimina, você não inativa, e isso você pode, é, impactar muito a biota da
onde tá sendo, qual é o corpo receptor, né? Mas isso eu não culpo as
companhias de tratamento, né? Seja qual estado for, porque a legislação
não exige, então se a legislação não exige ninguém vai gastar por ser um
tratamento caro, né? Então o esgoto vai se tornar mais caro, então, com
certeza! Essa parte do descarte do medicamento ele deve ser trabalhado
nessa parte de questão ambiental, né? E daí já, claro, eu acho que ele teria
que ser descartado num resíduo industrial. Eu acredito que, que as
indústrias farmacêuticas, né? Os resíduos vão pra um aterro industrial,
né? E não pra um aterro sanitário, eu acho, né? Não sei, desconheço, mas
a gente em casa, como a gente não tem acesso a esse aterro industrial, nosso
lixo ou vai pro reciclado ou vai pro aterro sanitário, né? Eu acredito que daí
seria pro aterro sanitário, mas eu acho que com certeza isso deveria ser
trabalhado porque o impacto NO meio ambiente não só ali NA água, né?
Mas a gente tem a toda a flora e fauna que faz parte desse todo
ecossistema, ele pode, isso me lembra o Homer, lembra? Do filme do
Homer, do peixe com três olhos, entendeu? (risos) Eu imagino sempre algo
assim (risos). (LQ2, grifos nossos).

Nesse discurso, compreendemos o interdiscurso com seus sentidos
atribuídos para o descarte de medicamentos e suas aproximações com a EA
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Pragmática. Aqui, a discente amplia esses discursos discorrendo mais sobre os
impactos nos rios e na rede de esgoto, o que podemos relacionar também com as
suas histórias de leitura a partir da disciplina de Química Ambiental e de seu trabalho
em uma empresa de tratamento de efluentes.
No entanto, nessa ocasião se evidencia um ponto que a discente levanta ao
citar que não seria uma obrigação ou culpa dessas empresas, pois estas não teriam
uma obrigação, segundo a legislação, de realizar esse tipo de tratamento. Podemos
justificar esse posicionamento a partir da posição em que essa licencianda ocupa
como sujeito nessa interlocução – como funcionária de uma empresa desse nicho.
Esses fatores possibilitam também uma aproximação com as críticas
direcionadas à EA Pragmática, em que se desloca a responsabilidade das indústrias
e de grandes empresas cujas ações voltadas ao meio ambiente objetivam
predominantemente razões financeiras, como o cumprimento mínimo da legislação,
visando fugir de sanções, multas e promoção do consumo consciente ou
desenvolvimento sustentável, buscando soluções rápidas e que eximam a culpa
desses grandes empreendimentos sobre os impactos socioambientais.
Outro fator indicado por LQ2 são as legislações municipais, estaduais e
federal como ações necessárias para promover o descarte correto de medicamentos
por empresas e universidades.
Ah, eu acho que, assim, que é claro, há mais necessidade, assim... A
legislação! Eu penso que ela é que vai obrigar tanto as universidades
criarem é, a cultura do ensinamento, ela que vai dar diretrizes pros
órgãos responsáveis, sejam municipais, sejam estaduais e federais e tal.
Então, eu acho que hoje o problema do Brasil, quanto ao descarte de
medicamentos e a poluição desses micropoluentes, eu acho que tudo é
a responsabilidade principal é do governo federal por causa da
legislação. Claro que se hoje for implantado, ah! Amanhã o governo federal
implantou, noventa por cento não vão conseguir atender por ser um
tratamento que exija um pouco mais de tecnologia avançada, né? E isso
exige recurso, exige um monte de outras coisas que vai muito além do que a
gente tá conversando, mas eu acho que a principal responsabilidade tá na
legislação, que a partir daí você vai dar diretrizes e o povo vai ter que
atender, né? Seja companhia de saneamento. E eu acho que tendo essa
exigência até os cursos vão começar a se preocupar mais em atender,
eu acredito que mais ou menos (risos). (LQ2, grifos nossos).

Nesse contexto de legislação, esta já existe para regulamentar a logística
reversa de medicamentos em âmbito nacional, cuja destinação se divide entre aterros
sanitários específicos para resíduos de saúde e/ou incineração. No entanto, a lei
nacional é recente e passará por um longo processo para implementação nas grandes

123

cidades para depois ser integrada a regiões menos populosas e com menor
infraestrutura. Tais condições perpetuam os impactos socioambientais causados pelo
descarte incorreto de medicamentos.
A licencianda LQ4 propõe uma relação entre a EA e o descarte de
medicamentos a partir da educação formal.
Acho que sim. Acho que, como eu tava falando antes, dá pra a gente falar
desde a composição do que tem nos medicamentos, né? Tanto que uma
vez, numa aula, até o menino perguntou o que era a composição do
energético, por exemplo, né? E, às vezes, assim, o medicamento é uma coisa
que faz parte do dia do dia, do nosso, dos alunos e das alunas, né? Então,
às vezes, quando a gente quer procurar coisas que façam parte do
contexto da vida daquela pessoa, o medicamento é uma coisa que vai
tá presente na vida de praticamente todo mundo, né? Independente do,
obviamente não é todo mundo que toma o mesmo medicamento, mas alguns
tipos de medicamentos não têm muito que fugir, né? Então, a composição
básica vai ser a mesma e aí dá pra contextualizar tanto com a realidade
do aluno quanto explorar essa parte, né? Do que que é feito o medicamento
e aí entrar no assunto do descarte impróprio, né? Porque uma vez você
entendendo, você pensa “Ai, aquilo que eu consumo pode ser uma coisa que
vai poluir o meio ambiente?”. E aí não é pode ser, né? Realmente acontece!
Independente se você descarta ou não, a gente sabe que pode, no geral tem
o descarte incorreto acontecendo hoje em muitos lugares, então, às vezes
tem uns lugares que não têm nem saneamento básico então, né? Então
não tem como você fazer um descarte correto às vezes em algumas
situações, né? Assim, não tem, entre aspas, mas, assim, tô falando, na
realidade, tem pessoas vivendo em situações que elas não têm como
separar o lixo ou fazer, né? Ou às vezes não conseguem nem comprar o
remédio, né? Então, tudo isso eu acho que consegue ser abordado ou
profundamente ou de uma forma mais rasa com esse assunto de
medicamento específico, né? E em alguns momentos é até, é até uma coisa
interessante porque já pega um assunto que consegue, é, juntar, por
exemplo, Biologia e Química, né? Então já dá pra fazer um projeto
interdisciplinar, ou fazer algum plano de aulas, né? Tipo tentar juntar o que
que tá sendo estudado, aprendido lá em Biologia com o que tá sendo
estudado em Química. Então é um assunto que é bem relevante e de várias,
por vários motivos. E aí já também consegue, tem muitas atividades
diferentes que podem ser feitas em cima dele, né? (LQ4, grifos nossos).

Observamos que a discente buscou destacar a abordagem contextualizada
com a realidade da/o educanda/o e interdisciplinar, o que evidencia a articulação com
uma proposta de educação transformadora de Paulo Freire, que no contexto do ensino
formal, caracteriza a EA Crítica.
Contudo, nesse discurso, percebemos a polissemia em relação aos sentidos
atribuídos anteriormente sobre EA, estando mais próximo de uma perspectiva crítica.
Percebemos que ao direcionarmos o questionamento sobre como a licencianda
percebe relações possíveis entre a EA e o descarte de medicamentos, ela associou
imediatamente ao contexto de educação formal e possíveis práticas que poderia
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realizar como professora, o que indica um caráter mais conservacionista em relação
aos objetivos da EA.
Já o licenciando LQ6 havia destacado em seu discurso sobre EA como ele
percebia a relação com o descarte de medicamentos e, a partir do interdiscurso,
complementou suas considerações sobre a temática.
É algo de suma importância, né? Não só medicamentos, mas existem
alimentos que você também deve saber como descartar corretamente.
Esse é o caso, por exemplo, do óleo de fritura, que você... Hoje em dia
existem indústrias que fazem a manipulação deste tipo de material. Mas
como você coloca, nós devemos, eu acho que ainda no Brasil deve-se criar
uma forma melhor de cadeia de receber esse... De reciclagem desse
material, assim como está sendo feito com a questão das baterias, né? Em
que as indústrias ficam responsáveis pra recolher o material que eles colocam
no mercado. Eu acho que as indústrias farmacêuticas deveriam
desenvolver, como a gente pode chamar isso? É, cadeia reversa, onde você
pega o produto, vai pro consumidor e o consumidor tem uma forma ali
mais prática e fácil dele devolver aquele produto caso ele, aquele tenha
vencido ou ele já não faça mais uso daquele material. Eu acho que o Brasil
ainda carece muito de ter esse desenvolvimento que ainda não há uma
amplitude da divulgação como deveria ou como poderia ser feito pela
própria indústria e, até mesmo, farmacêuticos em geral. (LQ6, grifos
nossos).

A partir dos grifos, podemos evidenciar um movimento polissêmico do
licenciando em relação aos discursos das outras licenciandas. Ao partir do
interdiscurso com outros temas sociais, ele sugere a responsabilidade de indústrias e
do funcionamento da logística reversa de medicamentos.
Essas compreensões convergem com o que está presente na legislação
(BRASIL, 2008) a respeito da responsabilização de indústrias e das farmácias para a
divulgação e realização do descarte correto de medicamentos.
Além disso, retomando a revisão de literatura que realizamos neste estudo,
observamos que os resultados apontavam para um grande desconhecimento da
população em geral sobre as formas adequadas para o descarte dessa classe de
resíduo, o que vai ao encontro do que o licenciando aponta como problema em relação
a essa logística reversa.
Nesse contexto, é essencial destacar, a partir das compreensões de EA
Crítica, o reconhecimento das atitudes coletivas e de conhecer as reais causas e
consequências de problemas ambientais, admitindo como esses problemas tendem a
atingir mais os povos vulnerabilizados.
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As compreensões indicam uma polissemia de sentidos acerca dessa relação
entre o descarte de medicamentos e a EA. Como as/os licenciandas/os estão
inseridas/os em um curso de licenciatura, alguns sentidos são atribuídos visando à EA
em um contexto de educação formal. Também observamos que em outros casos a
temática proposta possibilitou que os sentidos apontassem para outras perspectivas
de EA, que sem essa proposta de articulação do descarte com a EA não seria
mencionada.
Nesse contexto, a partir das falas das/os licenciandas/os, observamos que a
abordagem de uma temática favoreceu a investigação de alguns sentidos que
circulam no curso de licenciatura em Química da UFPR, pois permitiu que os sentidos
atribuídos a partir de formações imaginárias, silenciamentos e interdiscursos se
materializem em sentidos outros.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante destacar que esta pesquisa utilizou a Análise de Discurso
franco-brasileira como aporte teórico-metodológico, portanto, as análises se dão em
sentido de incompletude, considerando o momento dessas análises e as condições
de produção de sentidos bastante particulares.
Compreendemos que termos como conservação e preservação são bastante
difundidos em todos os níveis de educação formal e nas mídias, nas quais o papel
individual é destacado. Esses sentidos eram predominantes nas primeiras discussões
da EA na educação formal, conforme advogam Layrargues e Lima (2011):
Isso provavelmente porque a face mais visível da crise ambiental em seu
princípio foi a destruição da natureza e porque as ciências ambientais ainda
não estavam maduras o suficiente para compreender a complexidade das
relações entre sociedade e natureza. Os problemas ambientais eram, em
grande medida, percebidos como efeitos colaterais de um projeto inevitável
de modernização, passíveis de serem corrigidos, ora pela difusão de
informação e de educação sobre o meio ambiente, ora pela utilização dos
produtos do desenvolvimento científico e tecnológico. (LAYRARGUES; LIMA,
2011, p. 5).

Assim, são frequentes as atribuições do ambiente como paisagens, recursos
naturais, fauna e flora, ou seja, não se discute o meio ambiente como um
conglomerado urbano, por exemplo. Nessas compreensões, podemos observar como
as formações discursivas operam a partir do interdiscurso para a construção de
sentidos sobre a EA.
A partir da análise dos discursos, buscamos compreender alguns sentidos
atribuídos pelas/os licenciandas/os sobre a temática de descarte de medicamentos e
suas aproximações com a Educação Ambiental Crítica. Nas enunciações das/os
licenciandas/os, compreendemos como as suas condições de produção discursivas,
no contexto imediato, movimentam seus sentidos atribuídos sobre o descarte de
medicamentos e EA.
Reconhecemos, portanto, a Educação Ambiental Crítica como possibilidade
para a promoção de uma transformação social, compreendendo que deve estar
presente nas condições de produção de discursos de licenciandas/os em Química.
Nesse contexto, é preciso destacar que o descarte incorreto de medicamentos
causa a poluição do ar, das águas e dos solos, levando-se em consideração o fato de
que o Brasil não possui a tecnologia necessária para o tratamento desses resíduos.
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Nessas condições, reconhecemos que a contaminação afeta toda a população e o
ambiente, principalmente as pessoas que têm contato com esses resíduos nos aterros
sanitários e regiões que não disponibilizam condições adequadas para o descarte.
A partir dessas reflexões, compreendemos a temática de descarte de
medicamentos como um tema social que apresenta e uma possibilidade de promover
reflexões para além dos sentidos conservacionistas e pragmáticos de EA.
Entendemos que uma transformação coletiva acerca dessa problemática envolve
ainda o reconhecimento de como os problemas ambientais afetam mais os povos
vulnerabilizados, conforme propõe a justiça ambiental.
Assim, os sentidos atribuídos por essa temática são mobilizados pela região
em que residem os interlocutores, a partir das condições de produção no contexto
sócio-histórico e cultural, condições estas que devem refletir a instrumentalização
dessas/es docentes para a abordagem de temas sociais no Ensino de Química em
suas futuras práticas docentes, superando as práticas conservacionistas e
pragmáticas de EA a partir da disseminação dos aspectos socioambientais que
envolvem o descarte de medicamentos, temática que desencadeia uma série de
problemas ambientais.
Assim as análises indicam, a partir dos constructos da AD acionados, que
as/os licenciandas/os reconhecem as limitações na organização curricular do curso
diante das temáticas abordadas.
É importante retomarmos que o curso está em processo de reestruturação
curricular, sendo que a maioria das/os discentes está em formação seguindo a grade
curricular antiga ou, ainda, se encontra no início do curso e não houve contato com as
novas disciplinas.
Nesse contexto, ao consultarmos a grade curricular anterior, identificamos um
silenciamento em relação às discussões ambientais. Na licenciatura, tais discussões
estão sistematizadas na disciplina de Química Ambiental, que, porém, não aborda a
Educação Ambiental.
Ampliando a noção de currículo para além da grade curricular, buscamos nos
discursos como as/os licenciandas/os compreendem o curso de Química da UFPR,
identificando as suas motivações para ingresso e a participação em projetos de
extensão.
Reconhecemos que, ainda que os medicamentos sejam um tema frequente
nas aulas de química, dada a natureza de suas composições e funcionamento no
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organismo, o descarte desses resíduos não é discutido na licenciatura em Química.
Porém, apesar de não se recordarem ao certo sobre o contato com essa temática,
atribuem possíveis conteúdos ou disciplinas nos quais o tema poderia ser ter sido
mencionado.
Além disso, as demais disciplinas da Química devem abordar a Educação
Ambiental,

especialmente

em

uma

perspectiva

crítica,

buscando

formar

professoras/es reflexivos que estejam alinhados com a EA Crítica ao abordar temas
sociais.
A partir dos medicamentos e demais resíduos químicos, reconhecemos a
importância de uma discussão em que estejam presentes as causas e consequências
dos problemas ambientais decorrentes de seus descartes inadequados.
Nas falas percebemos ser frequente o constructo do interdiscurso, no qual
seus discursos demonstram uma incompletude, com sentidos apontando para outros
discursos.
Em relação às convergências e dispersões a partir da temática com os
sentidos que circulam no campo da EA, observamos algumas contradições entre seus
discursos.
Sobre suas atitudes individuais em relação ao descarte de medicamentos, a
maioria das/os discentes reconhece as atitudes corretas para o descarte de
medicamentos, tendo a farmácia como sentido dominante nessas enunciações.
No entanto, em um primeiro momento, notamos um esvaziamento do social e
pouca atribuição das causas e consequências dos impactos ambientais. Nesse
contexto,

os

sentidos

estavam

mais

alinhados

com

as

compreensões

conservacionistas da EA.
Já quando mencionada a Educação Ambiental, as/os licenciandas/os fizeram
mais relações da EA com o descarte de medicamentos. A partir das enunciações,
notamos uma polissemia de sentidos sobre a EA, emergindo aproximações
conservacionistas, pragmáticas e críticas.
Em relação à EA Pragmática, identificamos alguns discursos que atribuem as
noções de consumo e falta de responsabilização às grandes indústrias e empresas
em relação às causas e consequências do descarte incorreto de medicamentos.
Já em relação à EA Crítica, notamos essas aproximações a partir dos
discursos que promoveram essa ampliação em relação à problemática do descarte de
medicamentos, atribuindo a coletividade e a educação formal e não-formal a essa
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discussão, bem como relações de justiça ambiental diante das causas e
consequências do descarte incorreto.
Podemos destacar também que algumas polissemias identificadas nos
discursos das/os licenciandas/os podem estar associadas com as formações
imaginárias para a AD, como por exemplo a noção de mecanismo de antecipação,
noção essa que indica que as/os entrevistadas/os podem mobilizar discursos de
acordo com o que esperavam que a interlocutora gostaria de ouvir (ORLANDI, 2020).
Reiteramos a incompletude que permeia este trabalho dentro da perspectiva
da Análise de Discurso, em que outros recortes e outros contextos podem
compreender outros sentidos sobre essas temáticas. Assim, gostaríamos de destacar
a singularidade da tessitura dessa aproximação do descarte de medicamentos e a
Educação Ambiental Crítica.
Como possibilidades futuras, observamos alguma movimentação a partir da
inserção de discussões sobre Educação Ambiental sistematizadas no currículo de
Química da UFPR conforme proposto pela PNEA, a qual orienta que todas as etapas
e modalidades de ensino devem promover discussões sobre a EA (BRASIL, 1999).
Tais discussões podem ser promovidas a partir da inserção de uma disciplina
denominada “Educação Ambiental” e da disciplina “Seminários de Educação em
Química”.
Compreendemos, então, o papel deste estudo na promoção desse tipo de
discussão na área de Ensino de Química, possibilitando discussões no campo que
reconheçam a importância da EA Crítica no fomento de um tema social na formação
docente.

130

REFERÊNCIAS
ACSELRAD. H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça
ambiental. Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 103-119, 2010.
ARAGAKI, S. S.; LIMA, M. L. C.; PEREIRA, C. C. Q.; NASCIMENTO, V. L. V. do.
Entrevistas: negociando sentidos e coproduzindo versões de realidade. In: SPINK,
M. J. P.; BRIGAGÃO, J. I. M.; NASCIMENTO, V. L. V.; CORDEIRO, M. P. (Orgs). A
produção de informação na pesquisa social: compartilhando ferramentas. Rio de
Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2014. p. 58-72.
AURÉLIO, C. J. Estratégias para operacionalização da logística reversa de
medicamentos. 2015. 112 f. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade) - Escola
de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
AURÉLIO, C. J.; PIMENTA, R. F.; UENO, H. M. Logística Reversa de
medicamentos: estrutura no varejo farmacêutico. GEPROS. Gestão da Produção,
Operações e Sistemas, Bauru, v. 10, n. 3, p. 1-15, jul./set. 2015.
BHS BRASIL (Comp.). Programa Descarte Consciente. 2021. Disponível em:
http://www.descarteconsciente.com.br/. Acesso em: 15 janeiro 2021.
BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 679, de 21 de novembro de
2019. Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico nas operações logísticas de
importação/exportação. Portal da Legislação, Brasília, DF: CFF, 2019.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição: República Federativa do Brasil, Brasília,
DF: Senado Federal, 1988.
BRASIL. Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020. Institui o sistema de logística
reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano,
industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos
consumidores. Portal da Legislação, Brasília, DF: Presidência da República, 2020.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20192022/2020/decreto/D10388.htm. Acesso em: 02 maio 2021.
BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis n º 9.394, de 20
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
Portal da Legislação, Brasília, DF: Presidência da República, 2017. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm.
Acesso em: 20 abr. 2021.
BRASIL. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Portal
da Legislação, Brasília, DF, 27 abr. 1999. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acesso em: 25 jul. 2020.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF:
MEC, 2018.

131

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 2,
de 1 de julho de 2015. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação
inicial em nível superior e para a formação continuada. Portal da Resolução,
Brasília, DF: MEC, CNE, 2015. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7043
1-res-cne-cp-002-03072015-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 25 maio 2021.
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução n.º 2, de 15 de junho de 2012.
Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Portal
da Resolução, Brasília, DF: MEC, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ResoluçãoRDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a propaganda, publicidade,
informação e outras práticas cujo objetivo seja a divulgação ou promoção comercial
de medicamentos. Portal da Resolução, Brasília, DF: MS; ANVISA, 2008.
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Ministério da Educação. Programa Nacional
de Educação Ambiental. 3 ed. Brasília, DF: MMA; MEC, 2005.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares
Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF,
1997.
BRITES, A. da S. Concepção-construção-validação do website “Descarte de
Medicamentos no Ambiente - um guia educativo”. 2014. 130 f. Dissertação
(Mestrado em Educação em Ciências e Saúde) - Núcleo de Tecnologia Educacional
para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
CAMARGO, A. de S. Um novo olhar sobre o tema medicação no ensino de
química: uma proposta de educação para a saúde. 2013. 211 f. Dissertação
(Mestrado Profissional em Ensino de Ciências) – Universidade de Brasília, Brasília,
2013.
CAMARGO, A. de S.; MACHADO, P. F. L. Avaliação do nível de conhecimento e das
ações de alunos sobre o descarte de sobras de medicamentos no ambiente. In: XVII
ENCONTRO NACIONAL DO ENSINO DE QUÍMICA, 2014, 17., Ouro Preto, MG.
Anais... Ouro Preto, MG, 2014.
CAMPANHER, R. Descarte adequado de medicamentos: percepção
socioambiental do empresário de drogarias frente à Logística Reversa. 2016.
79 f. Dissertação (Mestrado em Educação, Ambiente e Sociedade) – Centro
Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, São João da Boa Vista, SP,
2016.
CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental crítica: nomes e endereçamentos da
educação. In: LAYRARGUES, P. P. (Coord.). Identidades da Educação Ambiental
Brasileira. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, Diretoria de Educação Ambiental,
2004.

132

CARVALHO, E. V. de; FERREIRA, E.; MUCINI, L.; SANTOS, C. Aspectos legais e
toxicológicos do descarte de medicamentos. Revista Brasileira de Toxicologia,
São Paulo, v. 22, n. 1-2, p.1-8, 2009.
COSTA; C. A. S. da; LOUREIRO, C. F. B. Interdisciplinaridade e educação ambiental
crítica: questões epistemológicas a partir do materialismo histórico-dialético. Ciência
& Educação, Bauru, v. 21, n. 3, p. 693-708, 2015.
COSTA, M. O.; MAFRA, R. C.; CECCATO, D. A. Estudo sobre o descarte de
medicamentos e educação ambiental no município de Presidente Prudente – SP.
Colloquium Exactarum, v. 9, n. 3, p. 88-101, jul./set. 2017.
COSTA, E. M.; MATTOS, C. C. de; CAETANO, V. N. da S. Implicações da BNCformação para a universidade pública e formação docente. Revista IberoAmericana de Estudos em Educação, Araraquara, v. 16, n. esp. 1, p. 896-909,
mar. 2021.
CRF-PR. Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Projeto Piloto para descarte
de resíduos de medicamentos domiciliares no município de Curitiba. Curitiba:
GTM-PR, 2014. Disponível em: http://www.crfpr.org.br/uploads/noticia/13799/Projeto_para_Descarte_de_Resduos_de_Medicame
ntos_Domiciliares_no_municipio_de_Curitiba.pdf. Acesso em: 04 nov. 2020.
CUNHA, A. M. de O.; KRASILCHIK, M. A formação continuada de professores de
ciências: percepções a partir de uma experiência. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED,
23., 2000, Caxambú, MG. Anais... Caxambú, MG: Anped, 2000.
CURITIBA. Lei Municipal n.º 13.978, de 30 de abril de 2012. Dispõe sobre a coleta
de medicamentos vencidos ou não utilizados por pontos de venda de medicamentos
instalados no município de Curitiba e dá outros procedimentos. Portal da
Legislação, Curitiba: Câmara Municipal de Curitiba, 2012.
DIAS, G. F. Os quinze anos da Educação Ambiental no Brasil: um depoimento. Em
Aberto, Brasília, v. 10, n. 49, p. 3-14, jan./mar. 1991.
DUTRA, E. F.; TERRAZZAN, E. A. Reflexos das normativas legais sobre formação
de professores da educação básica em configurações curriculares de cursos de
licenciatura em química e formação da identidade profissional docente. Revista
Ensaio, Belo Horizonte, v. 14, n. 1, p. 169-180, jan./abr. 2012.
ECYCLE. Saiba onde descartar seus resíduos. 2021. Disponível em:
https://www.ecycle.com.br/. Acesso em: 02 dez 2021.
FAIOLLA, F. de P.; RIBEIRO, A. A. A.; BRENER, C. E. de S.; VELT, H.; BAYER, V.
M. L. ROCHA, V. M. P.; RIES, E. F. Atividades educativas sobre armazenamento e
descarte correto de medicamentos: relato de experiência com público infantil. Saúde
Debate, Rio de Janeiro, v. 43, n. 120, p. 276-286, jan./mar. 2019.

133

FALQUETO, E.; KLIGERMAN, D. C.; ASSUMPÇÃO, R. F. Como realizar o correto
descarte de resíduos de medicamentos? Ciência & Saúde Coletiva, v. 15, n. 2, p.
3283-3293, 2010.
FEITOSA, A. de V.; AQUINO, M. D. de. Descarte de medicamentos e problemas
ambientais: O panorama de uma comunidade no município de Fortaleza/CE.
Ciência e Natura, v. 38, n. 3, p. 1590-1600, 2016.
FERREIRA, L. F.; SANTOS, M. A. S. dos; RODRIGUES, S. C. Análise do
conhecimento da população sobre descarte de medicamentos em Belo HorizonteMinas Gerais. Interfaces Científicas: Saúde e Ambiente, Aracaju, v. 3, n. 2, p. 9-18,
fev. 2015. Disponível em: https://periodicos.set.edu.br/saude/article/view/1847/1147.
Acesso em: 04 abr. 2021.
FINGER, I.; BEDIN, E. A contextualização e seus impactos nos processos de ensino
e aprendizagem da ciência química. Revista Brasileira de Ensino de Ciências e
Matemática, Passo Fundo, v. 2, n. 1, p. 8–24, 2019.
FLICK, U. Introdução à Pesquisa Qualitativa. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
FREIRE, M.; TALANQUER, V.; AMARAL, E. Conceptual profile of chemistry: a
framework for enriching thinking and action in chemistry education. International
Journal of Science Educatiosn, v. 41, n. 5, p. 674-692, 2019.
FREITAS, W. P. S. de; QUEIRÓS, W. P. de. O cenário das pesquisas sobre
formação de professores de ciências na perspectiva progressista. Investigações em
Ensino de Ciências, v. 24, n. 1, p. 154–178, 2019.
GALIETA, T. A noção de desenvolvimento como eixo estruturante para a reflexão
sobre temáticas socioambientais: contribuições de três campos de conhecimento.
Ensino, Saúde e Ambiente, Número especial, p. 89-109, jun. 2020.
GALIETA, T. Análise de discursos de futuros professores de Biologia sobre
Educação Ambiental: sentidos produzidos no contexto de uma avaliação. Revista
Ibero-americana de Educação, v. 66, n. 2, p. 1-13, mar. 2014.
GARCÍA, C. M. Estrutura Conceitual da Formação de Professores. In: GARCÍA, C.
M. Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto, PT: Porto
Editora, 1999. p. 17-33.
GENEROSO, L. S. Sustentabilidade, conscientização e práticas profissionais
na distribuição de medicamentos. 2014. 70 f. Dissertação (Mestrado Profissional
em Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente) – Centro Universitário de
Volta Redonda, Volta Redonda, 2014.
GHEDIN, E. Currículo, civilização e prática pedagógica. Revista e-Curriculum, São
Paulo, v. 10, n. 03, dez. 2012.

134

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GIROUX, H. A. Professores como Intelectuais Transformadores. In: GIROUX, H. A.
Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. p. 157-164.
GONZÁLEZ-GAUDIANO, E.; LORENZETTI, L. Investigação em Educação Ambiental
na América Latina: mapeando tendências. Educação em Revista, Belo Horizonte, v.
25, n. 3, p. 191-211, dez. 2009.
GOUVÊA, G. R. R. Rumos da formação de professores para a Educação Ambiental.
Educar, v. 22, n. 27, p. 163-179, jun. 2006.
GUIMARÃES, M. A dimensão ambiental na educação. 11. ed. Campinas: Papirus,
2013.
GUIMARÃES, M. Educação ambiental crítica. In: LAYRARGUES, P. P. (Coord.).
Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Brasília: Ministério do Meio
Ambiente, Diretoria de Educação Ambiental, 2004. p. 25-34.
HERCULANO, S. Resenhando o debate sobre justiça ambiental: produção teórica,
breve acervo de casos e criação da rede brasileira de justiça ambiental.
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Curitiba, n. 5, p.143-149, jan./jun. 2002.
HOFSTATTER, L. J. V.; MACHADO, C. B. Ambientalização curricular e seu marco
legal do ensino médio (BNCC): avanços e retrocessos. In: PAIXÃO, J. F. da;
HOFSTATTER, L. J. V.; SILVA, R. C. P. da; MACHADO, C. B. (Orgs).
Ambientalização curricular no ensino médio profissional: experiências e
possibilidades. Curitiba: Appris, 2021. p. 20-31.
JACOBI, P. R. Educação ambiental: o desafio da construção de um pensamento
crítico, complexo e reflexivo. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 233250, 2005.
KASSIADOU, A. Educação Ambiental Crítica e Decolonial: Reflexões a Partir do
Pensamento Decolonial Latino Americano. In: KASSIADOU, A; SÁNCHEZ, C.;
CAMARGO, D. R.; STORTTI, M. A.; COSTA, R. N. Educação Ambiental Desde El
Sur. Macaé: Editora NUPEM, 2018, p. 32-49.
KODAMA, W. R. M.; SILVA, L. R. C.; GUARNIERI, P. V.; LEVORATO, A. R.;
BROIETTI, C. D. Medicamentos e Cinética Química: uma Unidade de Aprendizagem
desenvolvida no PIBID/Química/UEL. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DO ENSINO
DE QUÍMICA, 2014, 17., Ouro Preto, MG. Anais... Ouro Preto, MG, 2014.
LAYRARGUES, P. P. Para onde vai a Educação Ambiental? O cenário políticoideológico da educação ambiental brasileira e os desafios de uma agenda política
crítica contra-hegemônica. Revista Contemporânea de Educação, v. 7, n. 14, p.
388-411, ago./dez. 2012.

135

LAYRARGUES, P. P.; LIMA, G. F. C. As macrotendências político-pedagógicas da
educação ambiental brasileira. Ambiente & Sociedade, São Paulo, v. 17, n. 1, p.
23-40, jan./mar. 2014. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/1809-44220003500.
Acesso em: 15 ago. 2020.
LAYRARGUES, P. P.; LIMA, G. F. da C. Mapeando as macro-tendências políticopedagógicas da educação ambiental contemporânea no Brasil. In: VI ENCONTRO
“PESQUISA EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL”, 6., Ribeirão Preto-SP, 2011. Anais...
Ribeirão Preto-SP, 2011. p. 1-15.
LEITE, R. F.; RODRIGUES, M. A. Educação ambiental e Ensino de Química: o que
dizem os professores. In: IX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 9., 2013, Águas de Lindóia, SP. Anais... Águas de
Lindóia, SP, 2013.
LEITE, R. F.; RODRIGUES, M. A. Educação ambiental: reflexões sobre a prática de
um grupo de professores de Química. Ciência & Educação, Bauru, SP, v. 17, n. 1,
p. 145-161, 2011.
LOGMED. Logística Reversa de Medicamentos. 2021. Disponível em:
https://www.logmed.org.br/index.php. Acesso em: 22 nov. 2021.
LOPES, A. C.; MACEDO, E. Teorias de Currículo [livro eletrônico]. São Paulo:
Cortez, 2013.
LOSQUIAVO, K. P. Descarte correto de medicamentos: um tema para promover
a alfabetização científica em estudantes do terceiro ano do ensino médio. 2017.
100 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade
de Caxias do Sul, RS, 2017.
LOUREIRO, C. F. B. Complexidade e dialética: contribuições à práxis política e
emancipatória em Educação Ambiental. Educação & Sociedade, Campinas, v. 27,
n. 94, p. 131-152, jan./abr. 2006.
LOUREIRO, C. F. B; LAYRARGUES, P. P. Ecologia Política, Justiça e Educação
Ambiental Crítica: perspectivas de aliança contra-hegemônica. Trabalho, Educação
e Saúde, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 53-71, jan./abr. 2013.
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
São Paulo: EPU, 1986.
MALDANER, O. A. A formação inicial e continuada de professores de Química.
4. ed. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2013.
MARQUES, R.; XAVIER, C. R. Educação Ambiental para a qualidade de vida a partir
da utilização e descarte de medicamentos. Revista Educação Pública, v. 20, n. 12,
mar. 2020.
MEDRADO, B.; SPINK, M. J.; MÉLLO, R. P. Diários como atuantes em nossas
pesquisas: narrativas ficcionais implicadas. In: SPINK, M. J. P.; BRIGAGÃO, J. I. M.;

136

NASCIMENTO, V. L. V.; CORDEIRO, M. P. (Orgs). A produção de informação na
pesquisa social: compartilhando ferramentas. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de
Pesquisas Sociais, 2014. p. 274-294.
MEIRA, P.; SATO, M. Só os peixes mortos não conseguem nadar contra a
correnteza. Revista de Educação Pública, v.14, n. 25, p. 17-31, 2005.
MENEZES, M. A. A.; MENEZES, V. A. A importância da educação ambiental: análise
do negacionismo e do ceticismo climático. In: PAIXÃO, J. F.; HOFSTATTER, L. J. V.;
SILVA, R. C. P. da; MACHADO, C. B. (Orgs). Ambientalização curricular no
ensino médio profissional: experiências e possibilidades. Curitiba: Appris, p. 7081, 2021.
MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis:
Editora Vozes, 2002.
MÓL, G. de S. Pesquisa qualitativa em ensino de química. Revista Pesquisa
Qualitativa, São Paulo, v. 5, n. 9, p. 495-513, 2017.
MORAES, R.; RAMOS, M. G.; GALIAZZI, M. do C. Pesquisar e aprender em
educação Química: alguns pressupostos teóricos. Engenharia Ambiental, Espírito
Santo do Pinhal, v. 1, n. 1, p. 57-64, 2004.
MORAES, J. J.; SANTOS, G.; SOUZA, E. T. Atividades experimentais no ensino de
soluções numa abordagem CTSA. In: XVII ENCONTRO NACIONAL DO ENSINO DE
QUÍMICA. 2014, 17., Ouro Preto. Anais... Ouro Preto, MG, 2014.
MOZETO, A. A.; JARDIM, W. de F. A Química Ambiental no Brasil. Química Nova.
v. 25, Supl. 1, p. 7-11, 2002.
OLIVEIRA, L. A. Gestão de medicamentos vencidos nas drogarias e farmácias
no município do Rio de Janeiro. 2018. 138 f. Dissertação (Mestrado Profissional
em Vigilância Sanitária) – Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde,
Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2018.
ORLANDI, E. P. Análise de discurso: princípios e procedimentos. 13. ed.
Campinas: Pontes, 2020.
PARANÁ. Lei n.º 17.211, de 3 de julho de 2012. Dispõe sobre a responsabilidade da
destinação dos medicamentos em desuso no Estado do Paraná e seus
procedimentos. Portal da Legislação, Curitiba: Assembleia Legislativa do Estado do
Paraná, 2012.
PÉREZ GÓMEZ, A. O pensamento prático do professor – a formação do professor.
In: NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote,
1997. p. 93-114.
PIMENTA, S. G. Formação de professores: saberes da docência e identidade do
professor. Nuances: estudos sobre Educação, v. 3, n. 3, p. 5-14, dez. 1997.

137

PIMENTA, S. G.; LIMA, L. M. S. Estágio e docência. 2. ed. São Paulo: Cortez,
2004.
PINTO, G. M. F.; SILVA, K. R. da; PEREIRA, R. de F. A. B.; SAMPAIO, S. I. Estudo
do descarte residencial de medicamentos vencidos na região de Paulínia (SP),
Brasil. Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, v. 19, n. 3, p. 219224, set. 2014.
RICHETTI, G. P. A automedicação como tema social no ensino de química para
o desenvolvimento da alfabetização científica e tecnológica. 2008. Dissertação
(Mestrado em Educação Científica e Tecnológica) – Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2008.
SANTOS, T. de S. Procedimentos responsáveis em relação ao descarte de
medicamentos no ambiente doméstico. 2014. 106 f. Dissertação (Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Meio Ambiente) – Centro
Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, 2014.
SANTOS, W. L. P. dos; CARVALHO, L. M. de; LEVINSON, R. A dimensão política
da educação ambiental em investigações de revistas brasileiras de ensino de
ciências. Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, v. 14, n. 2,
p. 199-213, 2014.
SANTOS, W. L. P. dos; MORTIMER, E. F. A dimensão social do ensino de química:
Um estudo exploratório da visão de professores. In: II ENCONTRO NACIONAL DE
PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 2., 1999, Valinhos, SP. Anais...
Valinhos, SP: ABRAPEC, 1999.
SANTOS, W. L. P. dos; SCHNETZLER, R. P. Função Social: O que significa ensino
de química para formar o cidadão. Química Nova na Escola, n. 4, p. 28–34, 1996.
SATO, M. Educação Para o Ambiente Amazônico. 1997. 227 f. Tese (Doutorado
em Ecologia e Recursos Naturais) - Universidade Federal de São Carlos, São
Carlos, 1997.
SAUVÉ, L. Educação Ambiental: possibilidades e limitações. Educação e Pesquisa,
São Paulo, v. 31, n. 2, p. 317–322, maio/ago. 2005a.
SAUVÉ, L. Uma cartografia das correntes em Educação Ambiental. In: SATO, M;
CARVALHO, I. C. M. (Orgs.). Educação Ambiental: pesquisas e desafios. Porto
Alegre: Artmed, 2005b.
SCHNETZLER, R. P. Uma história de formação na formação de professores de
Química [livro eletrônico]. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2020.
SHULMAN, L. S. Conhecimento e ensino: fundamentos para a nova
reforma. Cadernos Cenpec, São Paulo, v. 4, n. 2, 2014.
SHULMAN, L. S. Those who understand: knowledge growth in teaching.
Educational Researcher, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986.

138

SILVA, T. D. da. A linguagem e a questão ambiental – representações políticas,
cidadania e produção social. Entremeios: revista de estudos do discurso, v.12,
jan./jun. 2016.
SILVA, S. F. de M. e. Análise da aplicação da logística reversa por pontos de
venda de medicamentos de uso humano em Curitiba-PR. 2016. 143 f.
Dissertação (Mestrado em Meio Ambiente Urbano e Industrial) − Universidade
Federal do Paraná, Curitiba, 2016.
SILVA, G. S. da; FERREIRA, J. P. A.; FERREIRA, L. N.; CAMARGO, L. A. de;
CUNHA, B. P. da; RIVELLO, B. G.; ÁVILA, R. I. de. Análise dos resíduos
farmacêuticos recebidos em práticas educativas para promoção do descarte
consciente de medicamentos vencidos ou em desuso no estado de Goiás, Brasil.
Vigilância Sanitária em Debate, v. 8, n. 1, p. 22-30, fev. 2020.
SILVA, C. S.; OLIVEIRA, L. A. A. de. Formação inicial de professores de química:
formação específica e pedagógica. In: NARDI, R. (Org.). Ensino de ciências e
matemática, I: temas sobre a formação de professores. São Paulo: Editora UNESP;
Cultura Acadêmica, 2009.
SILVEIRA, V. M. R. Descarte racional de medicamentos no âmbito doméstico:
proposta de intervenção. 2014. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciências
Ambientais) – Universidade Camilo Castelo Branco, Fernandópolis, SP, 2014.
SILVEIRA, D. P. da; LORENZETTI, L. Estado da arte sobre a Educação Ambiental
Crítica no Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. Praxis & Saber, Colômbia,
v. 12, n. 28, p. 1-15, 2021.
SOUSA, P. V. A. de; SOUSA, M. da S.; SOUSA, G. da S.; SOUZA, O. G. B. de;
SANTOS, T. de S. Efeitos do descarte de medicamentos no meio ambiente.
Research, Society and Development, v. 9, n. 7, p. 1-11, maio 2020.
TOZONI-REIS, M. F. de C. Temas ambientais como “temas geradores”:
contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, transformadores e
emancipatória. Educar, Curitiba, n. 27, p. 93-110, 2006.
TREIN, E. S. A perspectiva crítica e emancipatória da educação ambiental. Salto
para o Futuro, v. 1, p. 41-45, mar. 2008.
UCHOA, R. S. Análise da década para o desenvolvimento sustentável (DEDS) da
UNESCO, a partir da leitura de “Pedagogia da autonomia” de Paulo Freire. In:
KASSIADOU, A; SÁNCHEZ, C.; CAMARGO, D. R.; STORTTI, M. A.; COSTA, R. N.
Educação Ambiental Desde El Sur. Macaé: Editora NUPEM, 2018, p. 32-49.
UFPR. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química. Curitiba:
Universidade Federal do Paraná, Coordenação do curso de Química, 2013.
UFPR. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química. Curitiba:
Universidade Federal do Paraná, Coordenação do curso de Química, 2018.

139

UFPR. Fichas 2 do Curso de Licenciatura em Química. Disponível em:
https://www.quimica.ufpr.br/paginas/graduacao/fichas2-2021-2/. Acesso em: 03 nov.
2021.
VASSOLEUR, M. G; FERREIRA, D. F.; CESCONETO, R. F.; MULLER, W. C.;
OLIVEIRA, A. A.; VILLANOVA, J. C. O. Descarte Consciente de Medicamentos:
relato de experiência. In: XX ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA. 2016, 20., São José dos Campos, SP. Anais..., São José dos Campos,
SP: Univap, 2016.
VIANA, B. A. da S.; VIANA, S. C. dos S.; VIANA, K. M. da S. Educação ambiental e
resíduos sólidos: descarte de medicamentos, uma questão de saúde pública.
Revista Geográfica Acadêmica, v. 10, n. 2, p. 56-66, 2016.
ZANELLA, L. Metodologia de Estudo e de Pesquisa em Administração. Brasília,
DF: CAPES, 2009.
ZUIN, V. G.; FARIAS, C. R.; FREITAS, D. de. A ambientalização curricular na
formação inicial de professores de Química: considerações sobre uma experiência
brasileira. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, v.8, n. 2, p. 552570, 2009.

140

APÊNDICE 1 − TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nós, Patrícia Barbosa Pereira e Regiane Muller, professora e aluna de pósgraduação, respectivamente, da Universidade Federal do Paraná, estamos
convidando a/o senhora/senhor, discente do curso de licenciatura em Química da
Universidade Federal do Paraná, a participar de um estudo intitulado "Descarte de
medicamentos e Educação Ambiental Crítica: uma análise das compreensões
de licenciandas/os em Química". Este projeto tem como finalidade compreender
como os discursos de licenciandas/os em Química sobre o tema descarte de
medicamentos se aproximam com a Educação Ambiental Crítica.
a) O objetivo desta pesquisa identificar as compreensões de licenciandas/os
em Química sobre o tema descarte de medicamentos e suas aproximações com a
Educação Ambiental Crítica.
b) Caso a/o senhora/senhor concorde em participar da pesquisa, será
necessária sua participação em entrevista a ser realizada por meio de
videoconferência com data e horário previamente combinados de acordo com a sua
disponibilidade e das pesquisadoras.
c) Para tanto a/o senhora/senhor deverá conectar-se à plataforma de
videoconferência na data e horário e pré-estabelecidos para realização da entrevista,
que levará aproximadamente 1 (uma) hora, com possibilidade de adequações
conforme sua disponibilidade.
d) É possível que a/o senhora/senhor experimente algum desconforto,
principalmente relacionada à alguma questão ou cansaço referente à duração da
entrevista e o tempo de permanência diante da tela do computador.
e) Alguns riscos relacionados ao estudo podem ser a inibição de fala, dada a
natureza da entrevista sobre algum questionamento realizado durante a entrevista.
Caso isso ocorra, a entrevista poderá ser interrompida em qualquer momento,
podendo ser reagendada ou até mesmo cancelada, sem nenhum prejuízo à/ao
senhora/senhor.
f) Os benefícios esperados com essa pesquisa não são de ordem individual,
mas sim relacionados à benefícios coletivos a partir da intenção de revelar e fomentar
novas discussões sobre o descarte de medicamentos e sobre a educação ambiental
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crítica em no âmbito da formação inicial e formação continuada de professoras/es de
Química.
g) As pesquisadoras Profa. Dra. Patrícia Barbosa Pereira (pesquisadora
responsável/orientadora) e Regiane Muller (mestranda/colaboradora), responsáveis
por este estudo, poderão ser localizadas no DTPEN da UFPR (Departamento de
Teoria e Prática de Ensino, Rua Rockfeler 57, sala 226, Curitiba/PR. No entanto,
atualmente e enquanto durarem as medidas de distanciamento social ocasionadas
pela pandemia da COVID-19, os atendimentos serão realizados exclusivamente de
forma remota, por meio dos seguintes contatos:
regimuller29@gmail.com (Regiane).
patricia2708@gmail.com (Patrícia).
As pesquisadoras podem ser contatadas para esclarecimento de eventuais
dúvidas que a/o senhora/senhor possa ter e fornecer as informações que queira,
antes, durante ou depois de encerrado o estudo.
h) A sua participação neste estudo é voluntária e se a/o senhora/senhor não
quiser mais fazer parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento.
i) O material obtido – áudio e/ou vídeo – será utilizado unicamente para essa
pesquisa e será destruído ao término do estudo, dentro de 5 anos.
j) As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas pelos
responsáveis pela pesquisa. No entanto, se qualquer informação for divulgada em
relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada para que a sua identidade
seja preservada e mantida sua confidencialidade.
k) As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua
responsabilidade e a/o senhora/senhor não receberá qualquer valor em dinheiro pela
sua participação.
l) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um
código.
m) Se a/o senhora/senhor tiver dúvidas sobre seus direitos como participante
de pesquisa, a/o senhora/senhor pode contatar também o Comitê de Ética em
Pesquisa em Seres Humanos (CEP/SD) do Setor de Ciências da Saúde da
Universidade Federal do Paraná, pelo e-mail cometica.saude@ufpr.br e/ou telefone
(41) 3360-7259, das 08:30h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h. O Comitê de Ética em
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Pesquisa é um órgão colegiado multi e transdisciplinar, independente, que existe nas
instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil e foi criado
com o objetivo de proteger os participantes de pesquisa, em sua integridade e
dignidade, e assegurar que as pesquisas sejam desenvolvidas dentro de padrões
éticos (Resolução n.º 466/12 Conselho Nacional de Saúde).
n) A/O senhora/senhor poderá realizar a impressão ou captura de tela deste
documento para futuras consultas sobre as informações prestadas, bem como ter
acesso às informações de contato das pesquisadoras e do Comitê de Ética em
Pesquisa.
Declaro que li esse Termo de Consentimento e compreendi a natureza e
objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que recebi menciona
os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a
qualquer momento sem justificar minha decisão e sem qualquer prejuízo para mim.
Ao clicar no botão abaixo, o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa
nos termos deste TCLE. Caso não concorde em participar, apenas feche essa página
no seu navegador.
܆Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo.
Nome completo:
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APÊNDICE 2 − ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Trajetória Acadêmica
1. Fale um pouco das suas motivações para escolher o curso de Química.
2. Em que período você está? Está cursando somente licenciatura ou bacharelado
também?
3. Você já participou de algum projeto de extensão ou iniciação científica? Qual?
Se já participou, que contribuições acredita que esse tipo de atividade
proporcionou a sua formação?
4. Já teve alguma experiência como docente? Se sim, poderia me contar um pouco
mais como foi?
Descarte de medicamentos
5. Durante a graduação, foram abordados tópicos sobre medicamentos e tratamento
desses resíduos em alguma disciplina ou eventos realizados pelo seu curso?
6. O que você faz com os medicamentos vencidos ou em desuso na sua residência?
Acredita ser o destino mais adequado?
7. Você trabalharia esse tema ao lecionar a disciplina de Química? Se sim, que
aspectos acharia importante destacar e quais conteúdos poderiam favorecer a
abordagem do tema?
8. Você já ouviu falar sobre alguma lei ou projeto de divulgação sobre descarte de
medicamentos?
Educação Ambiental
9.

O que você entende como Educação Ambiental? Relate o que você já estudou
ou ouviu falar sobre esse campo.

10. Durante sua formação, foram abordados conceitos sobre Educação Ambiental?
Se sim, em quais disciplinas?
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11. Considera importante a abordagem da Educação Ambiental no ensino de
Química? De que forma poderia ser discutida?
12. Você acredita que a temática de medicamentos e seu descarte permite abordar
essa sua ideia sobre o que é a Educação Ambiental?
13. Que ações você acredita que poderiam ser realizadas pelo curso e pala
universidade para promoção dessas temáticas?
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ANEXO 1 − GRADE CURRICULAR ANTIGA DO CURSO DE LICENCIATURA EM
QUÍMICA DA UFPR
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ANEXO 2 − GRADE CURRICULAR ATUAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM
QUÍMICA DA UFPR
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