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Este texto é recorte do trabalho que vimos realizando junto às Licenciaturas em Biologia e Geografia da Unicamp, dentro da Red ACES (Ambientalización Curricular en Estudios Superiores) da qual participam 11 diferentes Universidades da América Latina e Europa e que tem como objetivo investigar e intervir em currículos universitários, significando-os dentro de temáticas ambientais. É uma aposta que nesses cursos de Licenciatura, identifiquem-se marcadamente características de um processo de “ambientalização Segundo o texto “Crises dos meios ambientes” de Latour, entendemos a ambientalização como um trabalho de estabelecimento e ordenamento do meio ambiente a partir da definição do contexto, do interior assim como do exterior, do natural assim como do artificial, do humano assim como do não-humano. .” curricular pois as atividades universitárias guardam intensa relação com as discussões ambientais produzidas em diferentes esferas da cultura. 
Neste projeto, em andamento, escolhemos a dimensão dos currículos como produtores de identidades, passeando por entre seus aspectos organizacionais formais buscando suas ramificações em ações atreladas à dinâmica institucional e às práticas de investigação e de extensão universitárias. 
O desejo que movimenta este texto está em olhar para diferentes apresentações do currículo ambientalizado e encontrar multiplicidades produzidas pelas diferenças, em sua proliferação que repete, replica e (se) multiplica, e compreender esse processo como política no qual se organizam rupturas subjetivas (Badiou, 1994). Os textos que se apresentam currículo exercem essa política em um campo de ficção e inventividade, palavras interessantes para Linda Hutcheon (2002) se aproximar do pós-modernismo. Munidos dessas idéias, autorizamo-nos a reconhecer em documentos curriculares alguns discursos nos quais a semelhança será perseguida pelo seu potencial de gerar diferenças. Mais especificamente, focaremos atenção em uma repetição que diz respeito a entornos das relações entre currículo e ambiente que se configuram como linhas multiplicadoras (Alliez, 2000).
Algumas de nossas análises documentais sustentam-se também pelo paradigma indiciário (Ginsburg, 1986). Nesta perspectiva de trabalho o importante é levar em conta as pistas/marcas presentes nos “textos/discursos” que possam revelar detalhes importantes do que queremos conhecer, com o intuito de produzir, a partir do que “carece de relevância”, uma adequada explicação teórica. Portanto, possibilita encontrar singularidades e regularidades no "emaranhado de dados", permitindo a realização de leituras a partir do que o discurso do outro remete, bem como o que emerge desse movimento discursivo, construindo-se formas de olhar para as diferentes disciplinas dos cursos de graduação em Geografia e em Biologia e também formas de interpretá-las (Geraldi, 1996). Procuraremos neste texto traçar uma apresentação dos lugares e relações que as questões ambientais ocupam e estabelecem nesse “plano de existência” do currículo, expressos, pelo nome, pelas ementas das disciplinas e pelos Planos de Curso. 
Qual "ambiental" nomeia as disciplinas dos cursos de graduação?
Vale a pena destacar uma diferença entre os dois cursos na nomeação das disciplinas: enquanto no curso de Licenciatura em Geografia percebe-se a presença da expressão meio ambiente como ponto de relação com outros aspectos que compõem o universo das “questões ambientais”, tais como desenvolvimento, planejamento e educação, no curso de Licenciatura em Biologia, a utilização da palavra Ecologia parece expressar a área de conhecimento científico que explica e abarca as “questões ambientais”, em seus múltiplos aspectos.
No curso de Licenciatura em Geografia, explícitas referências às “questões ambientais” têm localização ao final do nome das disciplinas e nas ementas. Questionamos se isso seria resultado apenas de uma pós-posição aos conteúdos tradicionais destas disciplinas ou refletiria uma certa cronologia nos conteúdos, por ter nas “questões ambientais” a última preocupação incorporada às discussões da disciplina. Mas outra pergunta também nos fizemos: Haveria um certo pudor/vergonha por estar incluindo nestas disciplinas um tema em moda [considerado por muitos como puro modismo passageiro] ou um tema ainda sem caráter científico? Uma outra questão resultante das anteriores: teria esta localização das questões ambientais, ao final das ementas, alguma relação com o fato da maioria das disciplinas que as explicitam estarem também localizadas ao final do curso ou ainda como eletivas, que estão listadas ao final do currículo? O que chama a atenção para esta “localização ao final” é que, no cotidiano do trabalho do Instituto de Geociências, a temática do meio ambiente está tão presente por que nas ementas ela pouco aparece e quando o faz fica ao final?
As ementas das disciplinas do Curso de Licenciatura em Biologia, quando analisadas em busca de indícios que nos permitam imaginar como aparecem as “questões ambientais” e com quais ênfases, são material em que se reconhece que temas mais clássicos, da tradição do campo de estudos, são privilegiados em grande parte da descrição das ementas, localizando-se nas últimas palavras e expressões quer seja, novamente, pela palavra “Ecologia” ou em outras disciplinas pela expressão “Meio Ambiente”.  Há um movimento marcado pela restrição à noção de ambiente ao natural e sua dinâmica de estruturação e funcionamento baseados na inter-relação dos fatores bióticos e abióticos. Reconhecem-se, numa das disciplinas eletivas, temáticas que podem multidimensionar o “ambiental” para além da “Ecologia”, em cuja ementa há as palavras: Unidades de Conservação, Legislação ambiental, Movimento Ambientalista.
Esse "emaranhado de dados" caracteriza um complexo tecido discursivo, em que inúmeros fios concorrem para o movimento produtor de discurso e disciplinarização dos temas relativos à ambientalização curricular. O que, num primeiro momento, de uma visada mais geral, pode caracterizar uma preocupação com questões ambientais, revela-se, a partir do pormenor, do "deixado de lado", uma complexa elaboração e um entrecruzamento de fios analíticos, provenientes de áreas diversas, a respeito da temática ambiental nesses cursos de graduação, concorrendo para a produção de um tecido vivo e vivificado, pelos sujeitos que interagem na produção discursiva.
Programas das Disciplinas em foco e enquadramentos
As características escolhidas pelos componentes da Red ACES carregam indicativos de uma ambientalização que se respalda em novos mapas curriculares e organizações no processo ensino-aprendizagem, na ênfase dos sujeitos como produtores de conhecimentos e a transição da concepção de sujeitos cognoscentes Atualmente influenciados pela psicologia cognitiva, em seus diferentes matizes, e ainda pela psicanálise e pela teoria das representações sociais, os campos de estudos sobre as disciplinas escolares têm se preocupado com os processos de aquisição de conhecimento (Lucíola Santos, 2000)., para sujeitos mergulhados na cultura. 
Os planos de cursos da Licenciatura em Geografia seduzem o leitor por priorizar a fundamentação teórica que permeia a organização das disciplinas. Os saberes sistematizados e referenciados academicamente são aquilo que discursivamente vai ganhando o poder e o status de uma disciplina universitária. Em infinitas listas de bibliografia e em planos que descrevem, por vezes aula a aula, são traçadas linhas de construção das formas de raciocinar segundo vertentes teóricas. Esses processos de disciplinarização dos conhecimentos têm seu campo de atuação prevendo, em muitos casos, uma necessária inter-relação de áreas de conhecimento, ou mesmo uma marcação, em termos discursivos, das Ciências da Terra como multi/interdisciplinares. Essas opções, na apresentação dos planos de curso, permitem/requerem a presença de muitas das características em especial a análise complexa da realidade e das causas e efeitos dos problemas. A contextualização, nos Planos de Curso, encontra referência, em termos teóricos, nas discussões sobre problemáticas globais e locais - vinculadas à recente centralidade teórica do conceito de lugar -, assim como a presença de conteúdos que abordam problemáticas das relações entre Sociedade e Natureza. Há disciplinas que estão abertas à incorporação de temáticas emergentes, o que pode representar, na constituição de área de conhecimentos, embora disciplinares, linhas de abertura, de conexão com aquilo que lhe poderia ser, até, considerado exterior, o que nos aproxima de possibilidades de imaginar a organização de conhecimentos em rizoma - estética deleuziana.
Os planos de curso da Licenciatura em Biologia têm pouca ênfase no detalhamento, explicação e validação em forma de corpus teórico. Notamos preocupações voltadas à organização espaço-temporal das atividades curriculares e às diferentes/repetidas formas de participação dos alunos, bem com das avaliações. Discursivamente se exercita uma previsão, a mais próxima possível, de como serão concedidos aos alunos os espaços, em quais tempos e com quais saberes, para que se formem, tornem-se aquilo a que se propõem as disciplinas, ou seja, suas identidades profissionais (professores e/ou cientistas), identificados como sujeitos construtores de conhecimento e gerados em espaços de reflexão e participação democrática. As teorias do conhecimento biológico estão dispostas como aparatos de formação, consolidados pelas comunidades científicas, dentro da tradição de uma área que trabalha com ambiente, ou seja, a Ecologia. Esse tipo de percepção não requer a produção de idéias, ou mesmo a contraposição de idéias, que indiquem transições entre paradigmas mas sim uma opção por aquilo que pode ser abarcado pelas explicações criadas pela Ecologia. A busca por conectar esses conhecimentos a ações práticas (de laboratório, de campo, de pesquisa) configura uma certa "conceituação" do que é prática, de como funciona e de que maneiras é considerada relevante para a formação dos alunos. É um currículo universitário, o da Licenciatura em Biologia, para o qual a prática existe como valor agregado e sobrenomeador das teorias, o que se aproxima dos resultados de estudos de Elizabeth Macedo e Alice Lopes (2002) a respeito da disciplina de ciências no currículo da educação básica. Podemos, com nossas investigações, colocar sob suspeita um conjunto de construções a respeito dos papéis das atividades práticas nos cursos superiores, como tempos e espaços de formação e desenvolvimento das habilidades e conhecimentos de fazer ciência e se tornar cientista, e propor explicações e reflexões a respeito de seus modos de operar pedagogicamente nas produções curriculares.
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