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OPINIÃOOPINIÃO FRANCISCO SERGIO BERNARDES LADEIRA

CELSO DAL RÉ CARNEIRO

proposta de criação de um
curso de graduação no
Instituto de Geociências

da Unicamp suscitou, inicial-
mente, inflamadas discussões.
No caso do curso de Geologia,
uma conjuntura de forte retração
do mercado de trabalho no Bra-
sil e em outros países no final da
década de 1980 e início da déca-
da de 1990, e as conseqüências
dela decorrentes, provocou su-
cessivos adiamentos à sua im-
plantação. A situação começou a
mudar em meados da década de
1990, com a retomada dos inves-
timentos econômicos e novo for-
talecimento do mercado de tra-
balho para os geólogos, levando
à situação atual, que é exatamen-
te inversa daquela.

As mudanças conjunturais, ali-
adas ao surgimento de propostas
curriculares inovadoras, favore-
ceram a aprovação, em maio de
1993, pela Congregação do IG, das
diretrizes gerais para a elabora-
ção do projeto de curso de gradu-
ação em Geologia da Unicamp.
Considerou-se, naquela ocasião,
a oportunidade de ampliação das
atividades de ensino do Institu-
to de Geociências no nível de gra-
duação, em um momento em que
as suas atividades de pós-gradu-
ação e pesquisa completavam dez
anos de sua implantação. Uma
dificuldade para criar o curso de
graduação em Geologia, relativa
à existência dos laboratórios ne-
cessários para as atividades di-
dáticas seria superável devido à
existência de um conjunto de la-
boratórios de pesquisa e ensino,
implantados a partir das ativi-
dades de pós-graduação.

Quanto à proposta de criação
do curso de Geografia na Uni-
camp, esta teve origem em mea-
dos da década de 1980, quando
um abaixo-assinado firmado
por profissionais em Geografia
foi encaminhado à Reitoria, so-
licitando a criação do curso na
Unicamp. Posteriormente, a As-
sociação de Geógrafos Brasilei-

Dez anos de um curso inovador e bem-sucedido
A ros (AGB), atendendo à solicita-

ção de seus sócios e com o obje-
tivo de sensibilizar a comunida-
de, propôs que o I Encontro Pau-
lista de Professores de Geografia,
em setembro de 1993, fosse rea-
lizado no Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas da Unicamp,
ocasião em que fora encaminha-
da uma moção favorável à cria-
ção do novo curso, assinada por
mais de 500 geógrafos.

Em setembro de 1995, a Congre-
gação do IFCH aprovou a cons-
tituição de uma comissão de do-
centes do Departamento de Soci-
ologia, com o objetivo de exami-
nar a viabilidade da criação do
curso de Geografia, em conjunto
com o IG e demais unidades da
Unicamp. Considerou-se que o
curso de Geografia representaria
para o IFCH um enriquecimento
do debate e prática interdisci-
plinar, ao incorporar as aborda-
gens espaciais nas análises da so-
ciedade, rural e urbana, e em es-
pecial, nas áreas de meio ambien-
te, tecnologia e desenvolvimento.

Durante o ano de 1996, vários
docentes da Feagri manifesta-
ram-se favoravelmente à colabo-
ração em determinadas discipli-
nas de suas áreas de atuação, e
alguns até como responsáveis na
eventual criação do curso de Ge-
ografia. Tal proposição foi apro-
vada pela Congregação da Facul-
dade. Ainda em 1996, uma comis-
são de docentes do IG foi encar-
regada, pelo Conselho Interde-
partamental e Diretoria da Uni-
dade, para trabalhar conjunta-
mente com os docentes do IFCH
na elaboração de uma proposta
de curso de graduação em Ciên-
cias da Terra.

Demanda – Os levantamentos
realizados, os contatos efetiva-
dos dentro e fora da Unicamp e,
no caso da área de Geografia, o
contínuo apoio da Associação de
Geógrafos Brasileiros, dos cur-
sos de Geografia da USP e da
Unesp, e da comunidade de geó-
grafos, sugeriam que a implan-

tação do curso de Ciências da
Terra na Unicamp atenderia a
uma demanda social e profissi-
onal de enorme importância
para as gerações presentes e fu-
turas do Brasil.

Em decorrência desse proces-
so, o IG elaborou, em conjunto
com o IFCH, FE e Feagri, a pro-
posta de criação de um curso
inovador em Ciências da Terra
em que os alunos, após cursarem
inicialmente um conjunto de dis-
ciplinas básicas, fariam a opção
pelas modalidades profissio-
nalizantes em Geografia e Geo-
logia. A proposta foi finalmente
aprovada pelo Conselho Univer-
sitário da Unicamp em julho de
1997, com o ingresso da primei-
ra turma de alunos em 1998.

A proposta previu cooperação
entre diversas unidades de ensi-
no e pesquisa, conciliando dife-
rentes áreas do saber técnico-ci-
entífico fisicamente separadas
em Institutos e Faculdades. Em
tempos atuais de rápidas e pro-
fundas transformações nas di-
versas áreas de conhecimento, a
Unicamp criava as condições
para formar geólogos e geógra-
fos, licenciados e bacharéis, que
integrassem a pesquisa científi-
ca com a atuação profissional,
tornando-se aptos para o exer-
cício profissional de qualidade e
para a abertura de novas áreas
no mercado de trabalho.

O curso tem como objetivo a
formação de profissionais nas
áreas de Geografia e Geologia que
venham a contribuir de forma
crítica e criativa para o desenvol-
vimento econômico e social do
Brasil. Nascia assim o curso de
Ciências da Terra, com um cará-
ter eminentemente interdisci-
plinar, que levaria à formação de
geógrafos e geólogos com uma
base comum, de acordo com os
preceitos das diretrizes educaci-
onais que apareceriam posterior-
mente, com características que o
diferenciaram dos cursos-irmãos
em seu entorno, na USP de São
Paulo e na Unesp de Rio Claro.

Sediado originalmente no Ins-
tituto de Geociências, o curso Ci-
ências da Terra foi proposto como
iniciativa conjunta que envolve-
ria, além do IG, principalmente as

seguintes unidades da Unicamp:
FE, IFCH e Feagri. Entretanto, des-
de o início, um movimento de
professores da área de Geografia,
desejosos de se integrar mais ao
IG, levou à progressiva constitui-
ção, no IG, do Departamento de
Geografia. O IG é atualmente cons-
tituído por quatro departamen-
tos: Geociências Aplicadas ao
Ensino, Geografia, Geologia e Re-
cursos Naturais e Política Cien-
tífica e Tecnológica.

Diversas características o tor-
nam único no cenário da educa-
ção brasileira. Primeiramente, o
instituto já possuía pós-gradu-
ação consolidada, o que determi-
na forte presença da pesquisa na
formação dos graduandos, me-
diante intensa utilização de la-
boratórios e de projetos de ini-
ciação científica.

As habilitações previstas são
as de Geologia (bacharelado-
diurno) e Geografia (bacharela-
do, período diurno, e bacharela-
do e licenciatura, noturno). O
curso procura formar um profis-
sional que, em qualquer área de
atuação (técnica, de pesquisa ou
ensino) tenha autonomia inte-
lectual proporcionada pela re-
flexão teórica e capacidade cien-
tífica de elaborar pesquisas. A
qualidade e a profundidade dos
cursos vêm sendo aprimoradas,
com a preocupação de conciliar
a excelência acadêmica com a
qualidade na formação dos futu-
ros profissionais.

Flexibilidade – Outra carac-
terística peculiar do curso é o fato
de possuir um núcleo comum
(curso Ciências da Terra) e, após
os dois semestres iniciais, ofere-
cer as opções de Bacharelado em
Geografia (4 anos de curso) e Ba-
charelado em Geologia (5 anos de
curso), no caso do diurno, e de
Bacharelado em Geografia e Li-
cenciatura em Geografia no cur-
so noturno (5 anos cada), com a
possibilidade de reingresso, pa-
ra que o aluno possa se formar
nas demais modalidades. Tal fle-
xibilidade curricular possibilita
aos alunos desenvolverem pro-
jetos de iniciação científica com
professores de todos os departa-
mentos do Instituto, situação
cada vez mais comum.

Atualmente o curso de gradu-
ação possui um total de 417 alu-
nos matriculados (44 em Ciênci-
as da Terra, 115 em Geologia e
258 em Geografia – licenciatura
e bacharelado). O IG ministra
ainda disciplinas para outras
quatro unidades da Unicamp, ul-
trapassando o número de 600
alunos externos atendidos anu-
almente, além daqueles que cur-
sam disciplinas oferecidas pelo

IG como alunos especiais e tam-
bém disciplinas eletivas.

Tanto no caso da Geografia
quanto da Geologia, a formação
de profissionais não tem sido ca-
paz de atender satisfatoriamen-
te à demanda de mercado atual,
especialmente no caso dos licen-
ciados em Geografia e dos bacha-
réis em Geologia. Dados do INEP
mostram um total de 529 cursos
de graduação em Geografia no
Brasil (74 no estado de São Pau-
lo) e 22 cursos de graduação em
Geologia (3 no estado de São Pau-
lo). No caso dos cursos de Geolo-
gia, essa enorme demanda recen-
te vem resultando na abertura de
novos cursos em diferentes regi-
ões do país, como ocorreu recen-
temente em Marabá (Pará) e Ale-
gre (Espírito Santo) e num futuro
próximo em Barreiras (Bahia) e
Boa Vista (Roraima).

No caso dos cursos de Geogra-
fia existentes, a grande maioria
funciona somente na modalida-
de Licenciatura (apenas 21 cur-
sos com bacharelado no estado de
São Paulo, boa parte sem turmas
abertas). Este quadro resulta em
um déficit de mais de 20 mil pro-
fessores de Geografia nos ensinos
fundamental e médio, além de um
déficit ainda impreciso de bacha-
réis em Geografia, especialmen-
te nas áreas de geoprocessamen-
to, planejamento, meio ambien-
te e mudanças climáticas. No
caso da Geologia, a suprimida
demanda por Geólogos no início
da década de 1990 faz parte do
passado. Existem sinalizações
positivas dos setores de minera-
ção, petróleo/gás, água subterrâ-
nea e também na questão ambi-
ental, em nível mundial, cujos
reflexos se fazem sentir fortemen-
te no Brasil. Em função desse con-
texto, a sociedade se depara com
forte e crescente demanda por
tais profissionais em diversas
áreas estratégicas para o país.

É nesse contexto de forte de-
manda do mercado de trabalho
por profissionais de Ciências da
Terra que o curso da Unicamp
completa a primeira década de
sua implantação, com resultados
muito positivos. O evento que
marcará esse momento, nos dias
4 e 5 de abril de 2008, tem por
objetivo reunir profissionais de
várias áreas de atuação em Ciên-
cias da Terra, representantes de
entidades científicas e associa-
ções profissionais, bacharéis e li-
cenciados egressos do curso, para
refletir sobre o caminho percor-
rido e avaliar, juntamente com
professores e alunos, os rumos do
curso e, finalmente, propor suges-
tões que contribuam para melho-
rar a capacitação dos geólogos e
geógrafos formados na Unicamp.


