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EMENTA (Unidade Didática)

Na disciplina de Educação Ambiental a questão ambiental é tratada na perspectiva da educação,
configurada como postura de emancipação humana e anti colonial, apontando para a qualidade da
vida planetária. A sociedade é debatida e analisada como dinâmica complexa e mutante de
interações e intervenções, permeadas por valores e posturas que são ao mesmo tempo inovadoras e
conservadoras de aspectos originários. Para desenvolver esses propósitos conflitivos e carregados
de tensões, a ecologia se caracteriza nessa proposta de estudo, como processo ecodesorganizativo/organizativo com perfil caótico, quântico, complexo e relativo. Nessa disciplina a
perspectiva de humanização nos ambientes planetários será tratada ontologicamente, com
abordagem fenomenológica, considerando o humano, como ser em permanente processo de
metamorfose, inserido em contexto altamente diversificado e também, metamorfoseante.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

DATA ENCONTRO
1

CONTEÚDO

2,0 h/a Constatação preliminar dos conhecimentos e dos interesses dos estudantes,

por meio da exposição de imagens temáticas para posicionamento dos
estudantes frente ao debate referente às ciências ambientais.
Compreensão da importância de debater a identidade ontológica e social dos
humanos como responsabilidade para a Emancipação da Vida.
2

2,0 h/a A importância da historicidade, da cosmovisão e da cultura para a

compreensão contemporânea das questões ambientais.
3

2,0 h/a O meio ambiente na concepção das cosmovisões dos povos originários das

Américas, andinos e indígenas brasileiros.
4

2,0 h/a Os ambientes no contexto de valores e ontologias regidas por interesses,

ideologias e tratados sociais (classes sociais).

5

2,0 h/a Apresentar a proposta andina do Bem Viver no contexto da emancipação

da vida
6

2,0 h/a O

7

2,0 h/a Tratar as questões ambientais na perspectiva da emancipação humana

contexto civilizatório contemporâneo frente à perspectiva
colonial/anticolonial e o contexto da educação da emancipação humana.
como investigação, com foco na abordagem fenomenológica, sem negar
as abordagens empírico-analítica e crítica.

8

2,0 h/a Idem e registros conclusivos.

9

2,0 h/a A educação diferenciada de escolarização e educação, para tratar da

questão ambiental em suas múltiplas abordagens e perspectivas sociais,
culturais e de cosmovisão.
10

2,0 h/a Debater o que significa abordagem ambiental anti colonial, na perspectiva

da inovação e da compreensão cultural dos comportamentos das pessoas
e comunidades.
11

2,0 h/a Compreender como a diversidade e pluralidade étnico contemporânea se

organiza frente à dinâmica ambiental e colonial ao considerar a sociedade
contemporânea como “locus” de:
emancipação/dominação;
libertação/submissão;
ética/moral;
historicização/naturalização;
conscientização/alienação
coletivismo associativo/individualismo competitivo.
12

2,0 h/a Os ambientes frente aos complexos referenciais impostos pela conjuntara

neocolonial pela via das comunicações, do mercado e da governança
global (a trilateral) frente aos desafios para promover qualidade de vida
planetária.
13

2,0 h/a O ambiente no contexto de vida planetária com base nas relações

dinâmicas de vida/morte; interação/intervenção e contração/distensão,
dentre outras na perspectiva fenomenológica goethiana.
14

2,0 h/a A Ecologia como processo eco-desorganizativo/organizativo na perspectiva

quântica, caótica, relativa e complexa, permeada por ingerências de
economia, de consumo e de sistemas produtivos desencadeados pela
sociedade humana.
15

2,0 h/a A Ecologia com foco na dinâmica social com abordagem econômica e

humanista, confrontando com a perspectiva eurocêntrica e a proposta de
vida planetária andina do Bem Viver.
16

2,0 h/a As interações ambientais conforme a cosmovisão andina como a que é

proposta com base no “Sol de Pasto” frente às ingerências da economia,
do consumo e dos sistemas produtivos, desencadeados pela sociedade
humana.
17

2,0 h/a Debater a interação Ecologia, Ambiente e Sociedade com base no teorema

de comunicação de Vilém Flusser.
18

2,0 h/a Entrega e breve relato dos trabalhos pelos estudantes
Total

36 h/a

Obs.: Este cronograma/programa poderá sofrer adequações de acordo com o andamento da disciplina. Em todos os
encontros poderá haver aplicações práticas do conteúdo.

OBJETIVO GERAL
Compreender a Educação Ambiental como Educação da Emancipação Humana, considerando a
perspectiva de superação da barbárie, que gera morte e miséria pessoal, social e planetária.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Esperamos alcançar a compreensão de que …
 …a educação na perspectiva da emancipação e da autonomia da vida, trata dos ambientes e
da sociedade como processo incompleto, inconcluso e inacabado.
 …a condição colonial, colonialista e colonizadora será superada, por meio do
desenvolvimento de postura de emancipação humana em contexto planetário.
 …a ecologia é processo dinâmico de eco-desorganização/organização, permeada por
ingerências da economia, do consumo e dos sistemas produtivos desencadeados pela
sociedade humana.
 …as questões ambientais são investigadas e compreendidas por meio de diferentes
abordagens metodológicas de investigatigação, gerando diferentes argumentos e também
respostas contraditórias.
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
Aulas expositivas: apresentação da teoria, conceitos, propriedades, exemplos e aplicações.
Atividade em Grupo: redação a cada encontro de uma síntese que gerará o trabalho final de cada
estudante com apresentação de trabalho escrito e oral
Trabalho acadêmico – Apresentação e debate do resultado do trabalho de síntese dos encontros.
FORMAS DE AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina será a confecção de um trabalho acadêmico consistindo de uma exposição
oral e escrita, em grupo de até 3 integrantes. As notas parciais serão constituídas da seguinte forma:
N1 = Apresentação Oral até 20 pontos
N2 = Apresentação de trabalho escrito utilizando as normas da ABNT de no mínimo 3 páginas e máximo 5
páginas, excluindo capa, folha de rosto, resumo, tabelas, listas e demais elementos textuais, com letra
tamanho 12 até 30 pontos

N3 = Auto-avaliação e frequência com até 50 pontos
A Nota da Disciplina (ND) corresponderá à soma das três Notas, ou seja, N1+N2+N3.
Estará aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 70,0 (setenta) e
frequência igual ou superior a 75%.
Como nova oportunidade de aprendizagem dos conteúdos abordados no componente curricular, o
acadêmico que obter nota inferior a 70,0 e igual ou superior a 40,0 deverá realizar uma nova avaliação.
A avaliação final (AF) será realizada através de uma prova de todo conteúdo abordado durante a
disciplina.
A nota final será dada pela média simples da ND e AF, ou seja, (ND + AF)/2
Estará aprovado o aluno que obtiver nota igual ou superior a 50,0.
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