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RESUMO 

 

 

 

A pesquisa apresenta o resultado da investigação sobre a adequação dos Instrumentos de 
Planejamento e Gestão da Universidade Católica de Brasília (UCB), na incorporação do 
processo de Educação Ambiental nos Cursos de Graduação, conforme exigência da Lei 9.795 
de Abril de 1999, Congresso Brasileiro. A fundamentação teórica do trabalho trata de cinco 
aspectos fundamentais para o entendimento da temática: adequação dos instrumentos de 
avaliação da Educação Ambiental em conformidade com o processo avaliativo da 
Universidade Católica de Brasília, Rede Universitária de Programas de Educação Ambiental e 
Ministério da Educação; fundamentação do conceito de Educação Ambiental apresentado no 
artigo 1º da Lei 9.795; Estudo do conceito de Planejamento e Gestão Ambiental segundo a 
concepção de Rosely Ferreira Santos, orientações ambientais dos Instrumentos Institucionais 
de Planejamento e Gestão e noções de governança institucional. Os métodos adotados na 
construção da pesquisa foram o fenomenológico, preconizado por Husserl, que possibilita a 
descrição direta das informações documentais e experiências e o dialético de Hegel, com a 
interpretação dinâmica da realidade. A análise sistematizada da adequação dos Instrumentos 
de Planejamento e Gestão da UCB e a entrevista realizada com a comunidade acadêmica 
possibilitaram a elaboração de uma síntese das dificuldades e contribuições percebidas na 
adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão na consecução da Educação Ambiental 
no processo formativo dos cursos, que facilitará o trabalho dos tomadores de decisão. Entre as 
dificuldades constatadas destacam-se: a falta de conhecimento das exigências da Lei 9.795; 
fragilidade na comunicação entre os planejadores, gestores, educadores e estudantes; 
envolvimento reduzido da comunidade acadêmica na adequação dos Instrumentos de 
Planejamento e Gestão; o desconhecimento da Política Ambiental da Instituição e a falta de 
adequação das exigências da Lei sobre a incorporação da Educação Ambiental na maioria dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos.  Por outro lado, o estudo revela contribuições significativas 
como: adequação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos que oferecem disciplinas de Educação 
Ambiental; reconhecimento da atuação do Projeto de Educação Ambiental; atualização 
progressiva dos Instrumentos Institucionais de Planejamento e Gestão e o reconhecimento da 
necessidade da consecução dos objetivos ambientais no processo formativo dos cursos. Os 
resultados obtidos permitiram apresentar as seguintes recomendações que facilitam o 
fortalecimento do processo de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental da Instituição 
no enfoque da governança ambiental: programas interdisciplinares de formação ambiental; 
envolvimento da comunidade acadêmica no processo de planejamento participativo; 
Educação Ambiental como prática Institucional; fortalecimento da Política Ambiental da 
Instituição e Observatório Ambiental Permanente em prol da Sustentabilidade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Instrumentos de Planejamento e Gestão. Política Nacional de Educação 

Ambiental. Processo avaliativo. 

 



   

ABSTRAT 

 

 

This research presents the investigation results on the suitability of the Planning and 
Management Tools of the Catholic University of Brasilia (UCB) regarding the incorporation 
of the process of Environmental Education in the Graduation Courses, as required by Law 
9.795, issued on April, 1999, Brazilian Congress. The theoretical foundation of this thesis 
deals with five fundamental aspects for understanding the subject: suitability of the evaluating 
tools in conformity with the evaluating process of the Catholic University of Brasilia, the 
University Network for Environmental Education and the Ministry of Education; foundation 
of the concept of Environmental Education presented in Article 1 of Law 9.795; study of the 
concept of Environmental Planning and Management according to Rosely Ferreira dos 
Santos, environmental guidance of the Institutional Planning and Management Tools and 
notions of institutional governance. The adopted methods in the development of this research 
were the phenomenological, as recommended by Husserl, which enables the direct description 
of documental information and experiences and Hegel’s dialectics, in which the reality is 
interpreted dynamically.  The systematized analysis on the suitability of the Planning and 
Management Tools of the Catholic University of Brasilia as well as the interview carried out 
within the academic community enabled the elaboration of a synthesis of difficulties and 
contributions concerning the suitability of the Planning and Management Tools in the 
accomplishment of Environmental Education in the formative process of the courses, which 
will facilitate the work of decision makers. The main difficulties detected are: lack of 
knowledge of the requirements of Law 9795; deficiency of communication among planners, 
managers, educators and students; reduced involvement of the academic community in regard 
of  the suitability of the Planning and Management Tools; lack of know ledge of the 
Environmental Policy of the Institution and the lack of suitability of the requirements of such 
Law as far as the incorporation of Environmental Education on the majority of the 
Pedagogical Projects of the Courses in concerned. On the other hand, this study has revealed 
significant contributions, such as: suitability of the Pedagogical Project of Courses that offer 
Environmental Education subjects; acknowledgement of the actuation of the Environmental 
Education project; progressive modernization of the Planning and Management Tools and the 
acknowledgement of the need of the achievement of environmental objectives in the 
formative process of courses. The results obtained enabled the presentation of the following 
recommendations that facilitate the strengthening of the process of Planning and Management 
of the Institution’s Environmental Education as far as environmental governance is 
concerned: interdisciplinary programs of environmental formation; participation of the 
academic community in the process of collaborative planning; Environmental Education as 
Institutional practice; strengthening of the Environmental Policy of the Institution and the 
Permanent Environmental Observatory in favor of Sustainability.  
 

 

KEYWORDS: Planning and Management Tools. National Policy for Environmental 

Education. Evaluation Process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A constituição Brasileira ao tratar da Ordem Social, no capítulo VI, artigo 225 destaca 

o direito de todos ao meio ambiente “ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida”. (CONSTITUIÇÃO, 2000, p.124) Acrescenta 

ainda algumas obrigações do poder público e da coletividade para preservar o meio ambiente: 

“o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

(CONSTITUIÇÃO, 2000, p.124) Entre as incumbências do estado para garantir a preservação 

ambiental, destacam-se a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente.  

 

Uma das ferramentas de incentivo e controle sobre a qualidade ambiental é a Lei 9.795 

de Abril de 1999 que define os parâmetros gerais da Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA), no intuito de contribuir com a elevação da qualidade de vida da 

população brasileira. Após dez anos da criação da Lei, sente-se a necessidade de avaliar a 

incorporação da mesma nas instituições através dos seus instrumentos de gestão e os 

resultados alcançados no tocante ao desenvolvimento da Educação Ambiental (EA) junto à 

comunidade atendida. 

  

Entre as instituições desafiadas pela Lei 9.795 a contribuir com a PNEA, destacam-se 

as Instituições Universitárias de Educação Superior. Neste estudo em particular, será avaliada 

a adequação dos instrumentos de gestão da Educação Ambiental nos cursos de graduação, a 

partir dos parâmetros da Lei. 

 

A partir das considerações feitas, acredita-se que o desenvolvimento da EA na 

Instituição de Educação Superior (IES) exige a adequação dos instrumentos de planejamento 

e gestão para dar visibilidade, organicidade e direcionamento ao programa, visto que, sua 

atuação deve ser transversal numa perspectiva integrada, contínua e permanente.  

 

Se a Lei 9,795 exige o desenvolvimento da Educação Ambiental na IES, sem a 

obrigatoriedade de oferecer uma disciplina específica na Matriz Curricular, há que se pensar 
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numa forma de explicitar a proposta assumida pela mesma, perante os educadores, educandos 

e a sociedade e cumprir as exigências da Lei.  

 

Diante dos desafios do Planejamento e Gestão Ambiental que abrangem a produção de 

conhecimentos integrados na definição de Políticas, Planos e Programas como suporte à 

tomada de decisão no âmbito privado e público, optou-se pela avaliação da adequação dos 

instrumentos de planejamento e gestão em conformidade com a Lei por entender que é o 

primeiro passo para legitimar uma Polítia Ambintal da Instituição em conformidade com a 

Política Nacional de Educação Ambiental.  

 

As Instituições Universitárias no Brasil são muitas e com diferentes denominações. 

Entre elas encontram-se instituições públicas, privadas, comunitárias entre outras. Mesmo 

com denominações diferentes, todas são convidadas a desenvolver Programas de Educação 

Ambiental conforme os parâmetros de Lei 9.795. Optou-se por fazer uma pesquisa 

documental numa Instituição Universitária denominada Comunitária, localizada em 

Taguatinga, cidade satélite de Brasília pelos seguintes motivos: viabilidade no 

desenvolvimento do trabalho, adesão da mesma à PNEA e pela referência que a mesma 

representa em Educação Ambiental na região Centro Oeste. 

 

A instituição a qual se desenvolve o trabalho é a Universidade Católica de Brasília 

(UCB). Mantida pela União Brasiliense de Educação e Cultura (UBEC), concebida como 

sociedade civil de direito privado com fins educacionais, assistenciais, filantrópicos e sem fins 

econômicos, Fundada no dia 08 de Agosto de 1972, na cidade de Brasília, Distrito Federal, 

com sua sede e foro na QS 07, Lote 01, Bairro Águas Claras, Taguatinga Sul, Distrito Federal. 

 

A ação educativa da instituição se desenvolve através de três eixos: Ensino, Pesquisa e 

Extensão, vistos de forma indissociável. Mesmo que o enfoque da pesquisa esteja direcionado 

para o processo de ensino, os demais eixos serão observados em sua interface na consecução 

da Educação Ambiental.  

 

No intuito de direcionar os estudos na temática proposta e buscar informações 

objetivas e fundamentais ao desenvolvimento do trabalho, traçou-se o seguinte objetivo geral:  
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- Analisar a adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Universidade 

Católica de Brasília, no processo de incorporação da EA nos Cursos de Graduação, 

conforme exigências da Lei 9.795 de abril de 1999.  

 

Para facilitar a análise da adequação dos instrumentos conforme parâmetro da Lei 

acima referida definiu-se os seguintes objetivos específicos:  

 

- Levantar informações sobre o mapeamento da EA, desenvolvida nas Instituições 

Públicas e Privadas em 2005, pela Rede Universitária de Programas de Educação 

Ambiental (RUPEA) em parceria com o Ministério da Educação para estabelecer os 

critérios de avaliação da EA em continuidade ao processo avaliativo;  

 

- Destacar o conceito de EA explicitado na Lei 9.795 de Abril de 1999 e suas exigências 

na graduação;  

 

- Apresentar um breve histórico da evolução do conceito de Planejamento e Gestão, 

destacando o processo mais adequado para a incorporação da EA nos Cursos de 

Graduação;  

 

- Fazer o levantamento de informações sobre a adequação dos Instrumentos de 

Planejamento e Gestão da Instituição na incorporação do processo de EA nos Cursos de 

Graduação a partir das exigências da Lei 9.795; 

 

- Destacar e analisar as informações sobre os ajustes dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PCCs) de Graduação; 

 

- Buscar informações dos Diretores, Gestores, Professores, e Estudantes sobre a 

adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão às exigências da Lei 9.795, no 

processo de incorporação da EA nos Cursos de Graduação. 

 

- Apresentar recomendações de boa governança a partir dos elementos dificultadores e 

facilitadores constatados na pesquisa. 
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- Dentro do enfoque dos objetivos formularam-se algumas questões que nortearam as 

buscas. As mais enfatizadas foram as seguintes: Após dez anos da implementação da Lei 

9.795 que regulamenta a PNEA, como a Instituição de Educação Superior adequou seus 

Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental aos critérios da Lei para 

viabilizar a mesma nos cursos de graduação?; De que forma os educadores e educandos 

reagem ao processo de consecução da EA nos Cursos de Graduação da Instituição?; Que 

críticas e expectativas os educadores e educandos manifestam sobre a proposta da EA 

vinculada ao conteúdo dos cursos? 

 

Os problemas ambientais desafiam o ser humano a buscar respostas adequadas à 

complexidade ambiental do seu tempo. Uma das vias mais exploradas nos últimos anos foi o 

surgimento de leis que orientam as ações humanas em relação aos recursos naturais e o meio 

ambiente. Além das leis investiu-se muito em EA em todos os espaços educativos. Porém 

pouco se avaliou sobre a adequação dos instrumentos de planejamento e gestão institucionais 

que orientam e viabilizam a educação ambiental na prática.  

 

Neste contexto, foi possível apresentar muitas razões que justificassem o trabalho. A 

análise permitiu fazer uma avaliação para entender sua implantação nos instrumentos de 

gestão da Instituição e o resultado de sua efetivação nos Cursos de Graduação. A 

possibilidade de repensar a forma de fazer o Planejamento e a Gestão da Educação Ambiental 

no meio universitário.  

 

Permite ainda, dar visibilidade a Lei 9.795 com os princípios que norteiam a PNEA e 

suas exigências em relação à Instituição. Possibilita ainda a identificação por amostragem do 

nível de comprometimento dos educadores e educandos em relação à formação e prática da 

EA nos cursos de graduação, no Primeiro Semestre de 2009.  

 

O resultado da pesquisa permite ter uma visão mais aprofundada das implicações da 

proposta de EA e a adequação dos instrumentos de gestão da mesma no processo de formação 

dos educadores e estudantes envolvidos nos cursos, com recomendações de propostas de boa 

governança da Educação Ambiental na UCB. 
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 A etapa a seguir apresenta conceitos e teorias intrínsecas à temática. O embasamento 

teórico procura ampliar o entendimento dos processos avaliativos, conceito de Educação 

Ambiental, Planejamento, Gestão e Governança Ambiental.



 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1  PROCESSO AVALIATIVO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS INSTITUIÇÕES DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR. 

 

 

Por meio da revisão empírica é possível entender como a proposta de implementação 

da EA vem sendo avaliada nas IES. No V Encontro Nacional da Rede Universitária de 

Programas de Educação Ambiental (RUPEA) para Sociedades Sustentáveis, realizado no 

Centro de Convenções de Goiânia (GO) em Novembro de 2004, foi apresentada a proposta de 

parceria entre 34 universidades brasileiras presentes com apoio governamental.  

 

O encontro avaliou o mapeamento das ações, projetos e programas de EA 

desenvolvidos nas IES Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. O objetivo da 

pesquisa foi realizar um mapeamento das práticas de EA desenvolvidas no âmbito das IES 

brasileiras, públicas e privadas, a fim de contribuir com a elaboração de uma proposta de 

política pública educacional de EA para este sistema se ensino.  

 

O mapeamento foi realizado no período entre Dezembro de 2004 e Junho de 2005, 

com o objetivo de contribuir para o debate a respeito da Educação Ambiental nas instituições 

de educação superior “com vistas a uma reflexão sobre políticas públicas ambientais que 

considerem a dimensão ambiental na formação dos profissionais de nível superior das 

diferentes áreas do conhecimento.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Relatório Final, 2005. 

p. 4).  

 

Os procedimentos metodológicos foram tratados através da construção de um 

instrumento de pesquisa e o uso de ferramentas da internet (página de correio eletrônico). O 

instrumento utilizado na pesquisa consistia num formulário com questões abertas, relativas 

aos seguintes itens:  
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Cursos, disciplinas, núcleos, laboratórios, projetos de pesquisa, publicações, e 
produção de materiais de apoio, páginas na internet, participação na formulação e 
implementação de políticas públicas locais, regionais e nacionais, estruturas e 
espaços educacionais além do levantamento das dificuldades e dos elementos 
facilitadores na implementação de EA na Educação Superior e das prioridades em 
termos de políticas públicas. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Relatório Final, 
2005. p.4). 

 

A avaliação do trabalho realizado constatou algumas dificuldades como: formulário longo e 

trabalhoso, com limitações que dificultavam seu preenchimento, questões fechadas e 

repetitivas, espaço limitado para as informações solicitadas. Porém a avaliação ressaltou 

muitos elementos significativos para a implementação de políticas publicas e incentivo ao 

desenvolvimento da Educação Ambiental no processo formativo das IES. Uma das maiores 

problemáticas atuais, constatada pelo Relatório RUPEA/2005 foi a dificuldade em tornar a 

Educação Ambiental, parte integrante da formação dos profissionais de nível superior 

conforme parâmetros da Lei 9.795.  

 

Além das diretrizes da rede RUPIA e Ministério da Educação buscou-se orientação 

nos documentos da UCB para delinear o processo avaliativo e os instrumentos de pesquisa de 

acordo com as orientações institucionais e os princípios éticos. 

 

 O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) apresenta os critérios de Avaliação 

Institucional através de metas condizentes com os princípios estruturantes: pastoralidade, 

extensionalidade, sustentabilidade e indissociabilidade. Além dos princípios direciona o foco 

no eixo da responsabilidade social e ambiental. 

 

 O documento apresenta a avaliação institucional com o objetivo de “implementar um 

processo contínuo e permanente de avaliação institucional, que contribua para a revisão crítica 

e o aperfeiçoamento do projeto social, acadêmico e pedagógico”. (PROJETO PEDAGÓGICO 

INTITUCIONAL, 2008, p.36). 

 

Entre as 6 diretrizes estabelecidas pela Comissão Própria de Avaliação é possível 

destacar três que facilitam a objetividade do processo avaliativo:  

 

-Direção para a melhoria, a qual visa conduzir para o aperfeiçoamento da missão 

social da UCB;  
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- Racionalização, com poucos indicadores, fáceis de medir e sistematizados para 

dar apoio ao processo decisório com informações que possam ser usadas;  

- Continuidade, que procura identificar os pontos críticos de uma situação atual 

com o objetivo de proporcionar elementos que possibilitem a melhoria da 

qualidade institucional. (PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, 2008). 

 

A pesquisa procura pautar-se nos critérios que norteiam o processo avaliativo da 

instituição, o qual orienta para processos que visem o aperfeiçoamento dos agentes da 

comunidade acadêmica e da instituição como um todo tendo como base a avaliação do corpo 

docente e aspectos pedagógicos, a gestão e as políticas e diretrizes institucionais. (PROJETO 

PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL, 2008). 

 

Diante do contexto, sentiu-se a necessidade de dar continuidade ao processo avaliativo 

de forma mais objetiva, focando apenas a adequação dos Instrumentos Institucionais de 

Planejamento e Gestão da EA a partir dos paramentos da Lei 9.795. 

 

 Desta forma, o estudo reúne elementos necessários para a autonomia e melhoria do 

processo formativo dos cursos de graduação, contribuindo com a PNEA. As informações são 

coletadas e analisadas dentro do contexto específico da pesquisa institucional, realizada entre 

o Segundo Semestre de 2008 e Primeiro Semestre de 2009.  

 

 Além de entender a importância da continuidade do processo avaliativo, tanto interno 

quanto externo em parceria com outras Instituições de Educação Superior é preciso entender 

as exigências da Lei para adequar os instrumentos de planejamento e gestão e orientar a 

comunidade acadêmica dentro dos objetivos e princípios legais. Este é o enfoque da próxima 

etapa. 
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2.2  EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GRADUAÇÃO E AS EXIGÊNCIAS DA LEI 9.795 
DE ABRIL DE 1999. 

 
 Antes de tratar das exigências da Lei 9.795, é necessário fazer um breve histórico 

sobre a evolução do conceito de Educação Ambiental no contexto global. 

 

Segundo Dias (2000, p.33), “a expressão environmental education (educação 

ambiental), é ouvida pela primeira vez na Grã-Bretanha em março de 1965.” Neste período 

entende-se que a Educação Ambiental deve se tornar uma parte essencial da educação de 

todos os cidadãos. 

 

Em 1970 a National Audubon Society publica a obra “A place to Live, (um lugar para 

se viver).” (Dias, 2000, p.34). A obra orientava para a exploração dos vestígios da natureza 

nas cidades com um manual para professores e outro para alunos. 

 

No ano de 1972, o Clube de Roma publica o relatório The Limits of grouvth (Os 

Limites do Crescimento) e reconhece a necessidade do desenvolvimento da Educação 

Ambiental para superar a crise ambiental que afetava o mundo. 

 

Em 1975 a Unesco promove um encontro internacional em Belgrado, Iugoslávia, 

sobre Educação Ambiental, reunindo especialistas de 65 países. No encontro são formulados 

os princípios e orientações para o Programa Internacional de Educação Ambiental, de forma 

contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e os interesses nacionais. 

 

Segundo Dias (2000, p. 39), no ano de 1977, a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(Sema), cria um grupo de trabalho para a “elaboração de um documento sobre Educação 

Ambiental com o objetivo de definir seu papel no contexto da realidade sócioeconômico-

educacional brasileira.” Ano em que se realiza a conferência de Tbilisi, considerada um marco 

do programa internacional de EA com a definição de objetivos e características. 

 

A década de 80 é marcada por alguns eventos que contribuem para o entendimento da 

Educação ambiental no contexto educacional: 

 

O Seminário Internacional, realizado entre os dias 10 e 14 de Novembro de 1980, em 
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Budapeste Hungria enfatiza o caráter interdisciplinar da Educação Ambiental no ensino de 1º 

e 2º graus. 

 

Em 31 de Agosto de 1981 o presidente João Figueiredo sanciona a Lei 6938 sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente. 

 

Segundo Dias (2000) outro evento marcante á a Segunda Conferência Asiática sobre 

Educação Ambiental realizada de 4 a 9 de Março de 1985.  No mesmo ano ocorre em Bogotá, 

na América Latina, o Primeiro Seminário sobre Universidade e Meio Ambiente. O resultado é 

otimista, pois mais de quarenta países introduzem a Educação ambiental oficialmente em seus 

Planos Educacionais. 

 

 Em agosto de 1986 é realizado o Primeiro Seminário Nacional sobre Universidade e 

Meio Ambiente, na Universidade de Brasília, com o objetivo de iniciar um processo de 

integração entre as ações do Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Universitário. 

Segundo Dias (2000) a interação produziu resultados positivos como o Curso de 

Especialização em Educação Ambiental com a formação de recursos humanos aptos para a 

implantação de programas de EA no Brasil. 

 

 Entre os dias 12 e 20 de Outubro de 1987 é realizada a Décima Sexta Conferência 

Anual da Associação Norte-Americana para Educação Ambiental, realizada em Quebec, 

Canadá com a participação de 450 educadores ambientais de 10 países. 

  

 Em cinco de Outubro de 1988 é realizada a promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil com um capítulo sobre o Meio Ambiente. No mesmo ano em que se 

realiza o Primeiro Encontro Nacional sobre Educação ambiental no ensino Formal em Recife 

Pernambuco. 

 

 A década de 90 é marcada por eventos que3 fortale3cem a Política Nacional de 

Educação Ambiental no Brasil. 

 

Entre os dias 19 a 23 de Novembro de 1990 é realizado o IV Seminário Nacional 

sobre Universidade e Meio Ambiente em que se discutem os mecanismos de interface entre a 

Universidade e a comunidade nos desafios da Política Ambiental do Brasil. Segundo Dias 
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(2000, p. 49), em 14 de Maio de 1991 “a portaria 678 do MEC resolve que os sistemas de 

ensino em todas as instâncias, níveis e modalidades, contemplem nos seus respectivos 

currículos, entre outros, os temas/conteúdos referentes à Educação Ambiental.” 

 

 Em 21 de Novembro de 1991 é criada a Portaria 2421, do MEC que institui um Grupo 

de Trabalho para a Educação Ambiental, em caráter permanente, estabelecendo juntamente 

com a Secretaria Nacional de Educação, as metas e estratégias para a implantação da 

Educação Ambiental no Brasil. (Dias, 2000). 

 

 Entre os dias 3 1 14 de unho de 1992 é realizada no Rio de Janeiro, a Conferência 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento com a participação de 170 países. Entre as muitas 

contribuições da conferência é possível destacar algumas ligadas à temática da educação 

ambiental como: a recomendação do aperfeiçoamento da legislação ambiental internacional e 

a busca de um novo modelo de desenvolvimento sustentável promovido pela Educação 

Ambiental. 

 

 No dia 10 de Maio de 1993 é criada a Portaria 773 do MEC com o objetivo de  

“coordenar, apoiar, acompanhar, avaliar e orientar as ações, metas e estratégias para a 

implementação da EA nos Sistemas de ensino, em todos os níveis e modalidades.” (Dias 

2000, p. 52). 

 

 Em 21 de Dezembro de 1994 o Presidente da República aprova o Programa Nacional 

de Educação Ambiental (Pronea), com o objetivo de “instrumentalizar politicamente o 

processo de Educação Ambiental no Brasil.” (Dias, 2000, p. 52). 

 

 Em 1997 acontecem dois eventos que marcaram a EA no Brasil,: A primeira 

Teleconferência Nacional de Educação Ambiental, divulgada na TV e a Primeira Conferência 

Nacional de Educação Ambiental realizada em Brasília entre os dias 7 e 10 de Outubro com a 

mobilização de educadores e autoridades de todos os países. 

  

 Todo o processo de discernimento sobre a Educação Ambiental, visto até o momento 

contribui para que em 27 de Abril de 1999 o Congresso Nacional decreta-se e o Presidente 

Fernando Henrique Cardoso sancionasse a Lei 9.795 que dispõe sobre a educação ambiental e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, será aprofundada a seguir. 
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O texto constitucional promulgado em cinco de Outubro de 1988, capítulo VI, art, 

225, trata do Meio Ambiente (MA), explicitando que “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.” (CONSTITUIÇÃO, 1988, p.124). É diante desta proposta 

que o poder público convoca a sociedade para garantir a efetividade deste direito. O inciso VI 

do artigo 225 destaca uma das incumbências necessárias para  assegurar tais direitos:  

“promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente.” (CONSTITUIÇÃO, 1988, p.125). 

 

A Conferência de Tibilisi (1997) destaca o conceito de EA alinhado ao artigo 225 da 

constituição da seguinte forma: 

 
Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificação de 
conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as 
atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres 
humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A Educação Ambiental também 
está relacionada com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para 
a melhoria da qualidade de vida. (SATO, 2002, p. 23-24). 

 

Nesta conceituação a EA é entendida como um processo permanente do despertar da 

consciência sobre o meio ambiente, para agir de forma responsável e competente tanto na 

individualidade quanto na coletividade.   
 

No intuito de dar objetividade à pesquisa, partiu-se do conceito de EA explicitado no 

artigo 1º da Lei 9.795 de 27 de Abril de 1999, visto que o objetivo central é analisar a 

adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental a partir dos 

parâmetros da Lei. Neste sentido é indispensável entender o conceito de Educação Ambiental 

nela apresentado da seguinte forma: 

 
Artigo 1º Entende-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. 
(COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, 2008. p. 407). 
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Além de entender o conceito de EA é necessário observar se a instituição garante os 

processos educativos por meio dos quais indivíduos e coletividade constroem tais valores, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências exigidas pela lei. 

 

Para entender o conceito de EA apresentado pela Lei é necessário associá-lo aos 

princípios e objetivos explicitados nos artigos 4º e 5º. Quando se fala em valores sociais é 

possível entende-los dentro do primeiro princípio que destaca os enfoques: humanista, 

holístico, democrático e participativo.  

 

Os conhecimentos poderiam estar associados ao sétimo e oitavo princípio que tratam 

do respeito à pluralidade e da diversidade individual e cultural.  

 

As atitudes poderiam estar associadas ao terceiro princípio, que apresenta a vinculação 

entre a ética, educação, trabalho e práticas sociais.  

 

As habilidades e competências poderiam estar associadas aos demais princípios 

indispensáveis ao entendimento de educação ambiental enquanto processo educativo. 

 

As Habilidades e competências exigidas nos princípios estabelecidos na Lei 

demonstram a relação direta com o perfil que se espera de um Planejador e Gestor. O II 

princípio destaca: “a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural sob o enfoque da 

sustentabilidade.” (Lei 9.795, art. 4º, II).  

 

Tais habilidades são indispensáveis tanto para quem planeja, quanto para quem faz a 

gestão da Educação Ambiental. Porém para obter êxito é necessário investir no IV e VI 

princípios que enfatizam a necessidade da continuidade do processo educativo e o 

desenvolvimento de uma abordagem articulada a nível Local, regional, nacional e global. (Lei 

9.795, art. 4º, IV-VI). 

 

O V princípio apresentado pela Lei merece maior destaque, pois, é nele que foi 

pautada a pesquisa atual: “a permanente avaliação crítica do processo educativo.” (Lei 9.795, 

art. 4º). Tal atribuição não é apenas uma função dos órgãos públicos ligados à EA, mas uma 

prática necessária a qualquer instituição que pretende contribuir com a Política Nacional de 
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EA. Sem contar que tal princípio é indispensável aos responsáveis pelo Planejamento e 

Gestão da EA. A avaliação crítica permitirá conhecer melhor a realidade de forma coerente 

para o planejamento e a condução do processo educativo dentro dos objetivos e metas 

propostas. 

 

Ao traçar os objetivos fundamentais da EA, no Capítulo I artigo 5º, apresenta 

elementos indispensáveis para entender a forma como deve ser implementada e seus 

objetivos.  

 

O primeiro item apresenta como objetivo “o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada ao meio ambiente, em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.” 

(Lei 9.795, Cap.I, Art. 5).  

 

Os demais itens esclarecem outros elementos necessários como: a democratização das 

informações; o estímulo de uma consciência crítica; o incentivo à participação individual e 

coletiva; o estímulo à cooperação entre todos dentro dos princípios da “liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade.” (Lei 9.795, 

Cap.I, Art. 5). Se tais princípios se tornarem atitudes de gestão será possível mudar a 

realidade. Sair da intenção, do discurso para a prática transformadora Uma Educação que se 

transforma em instrumento de ação. 

 

A Lei que lança a PNEA convoca todas as instituições públicas e privadas a darem sua 

contribuição. Se o produto que oferecem é uma educação humana e profissional de qualidade, 

porque não acrescentar uma educação pautada na ética ambiental em todas as atividades 

profissionais desenvolvidas. 

  

O artigo 10º alerta que a EA deverá ser desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente. Não apenas uma teoria que se perde no discurso, mas uma 

prática que se traduz em habilidade e competência de gestão, de cuidado e de mediação.  

 

Mesmo com o entendimento mais ampliado da Lei, é necessário dar um paço a mais e 

compreender o papel do planejador e do gestor na consecução dos objetivos e princípios da 

EA no contexto institucional. 



 

2.3  HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

NO CONTEXTO AMBIENTAL.. 

 

Segundo Santos (2004), a concepção de “planejamento” deve ser compreendida dentro 

de cada contexto cultural, em seu período histórico. A autora faz uma reconstrução desta 

concepção desde o planejamento territorial para pesca e agricultura das tribos da 

Mesopotâmia em 400 a.C.. Porém para entender o contexto atual serão pontuadas algumas 

características importantes desde a década de 60, em que se desenvolve um planejamento com 

ênfase voltada para o consumo com conseqüências graves como: “poluição, desigualdade 

social, aumento da criminalidade e insatisfação da sociedade.” Neste contexto eram exigidos 

Planejamentos “mais abrangentes, dinâmicos, preocupados com avaliação de Impacto 

Ambiental.” (SANTOS, 2004, p.17). 

 

Em 1968 o Clube de Roma apresenta preocupações ligadas ao meio ambiente 

solicitando a incorporação das “questões sociais, políticas, ecológicas e econômicas com uso 

racional dos recursos”. (SANTOS, 2004, p.17). Mesmo que o relatório final tenha apontado 

para repensar o modelo de crescimento com pressão sobre os países em desenvolvimento e 

pouca mudança no ritmo das maiores economias do mundo, o relatório provocou uma grande 

pressão sobre os legisladores que “exigiam considerações ambientais no planejamento e nas 

decisões sobre projetos de grande escala.” (SANTOS, 2004, p.18). 

 

Santos destaca que na década de 1970 e início de 1980, o ambiente e o Planejamento 

não podiam ser apresentados de forma isolada. Entendia-se o Planejamento no contexto 

ambiental como um “caminho para um desenvolvimento social, cultural, ambiental e 

tecnológico.” (SANTOS, 2004, p.18). Um enfoque voltado para o controle ambiental pautado 

nas normas da legislação. 

 

Santos (2004, p.20), afirma que nos dias de hoje “o planejamento na maioria das vezes 

leva em conta a sustentabilidade, porém está sujeito a contradições pela diversidade de 

interesses envolvidos.” Neste sentido é possível imaginar a dificuldade de se fazer o 

Planejamento e a Gestão da Educação Ambiental dentro do universo dos cursos de nível 

superior, em que cada curso busca atender interesses particulares da sociedade. 
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Entre os diversos conceitos de planejamento apresentados pela autora, optou-se por 

um que se julgou ser o mais adequado para responder aos desafios da implementação da 

Educação Ambiental na complexidade do mundo universitário: 

 
Planejamento é um processo contínuo que envolve a coleta, organização e análise 
sistematizada das informações, por meio de procedimentos e medidas, para chegar 
a decisões ou a escolhas acerca das melhores alternativas para o aproveitamento 
dos recursos disponíveis.  (SANTOS, 2004, p.24). 

 

Esta concepção de planejamento tem por finalidades: “atingir metas específicas no 

futuro, levando à melhoria de uma determinada situação e ao desenvolvimento da sociedade.” 

(SANTOS, 2004, p.24). Outro aspecto significativo é o papel de “orientar os instrumentos 

metodológicos, administrativos, legislativos e de gestão para o desenvolvimento de atividades 

num determinado espaço e tempo, incentivando a participação institucional e dos cidadãos.” 

(SANTOS, 2004, p.24).   

 

Dentro dos conceitos apresentados Santos considera que “o planejador é um 

profissional analista do meio, que deve apresentar alternativas e dar consultas, sempre que 

necessário, aos tomadores de decisão, mas por princípio não deve assumir o papel do 

decisor”. (SANTOS, 2004, p.25).  Outro elemento indispensável para entender a abordagem 

do trabalho é entender a concepção de gestão utilizada no trabalho.   

 

A função do gestor é fazer “a integração entre o planejamento, o gerenciamento e a 

política ambiental.” (SANTOS, 2004, p.25).  Outro autor que trata da gestão é Layrargues que 

entende a gestão ambiental como “um processo de mediação de conflitos de interesses”. 

(LAYRARGUES, 2008, p.95).  Acrescenta ainda que “o papel do educador no processo de 

gestão é agir em conjunto com a sociedade, organizada sobre tudo com os movimentos sociais 

numa visão educação ambiental.” (LAYRARGUES, 2008, p.95).   

 

Segundo Lanna (1995), gestão ambiental é o “processo de articulação das ações dos 

diferentes agentes sociais que interagem em um dado espaço, visando garantir, com base em 

princípios e diretrizes previamente acordados/definidos, a adequação dos meios de exploração 

dos recursos ambientais — naturais econômicos e socioculturais — às especificidades do 

meio ambiente”. (LANNA, 1995, p. 1) 
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Ainda para Moraes (1994), a gestão ambiental passa pela exigência de um modelo 

institucional descentralizado, pelo motivo de ser ineficaz o gerenciamento do espaço sem 

sólidas interfaces entre a sociedade civil e os governos locais. Nesse contexto, o autor frisa 

que a utilização de fóruns institucionais de interlocução — canais de discussão política — é 

uma iniciativa básica para o bom êxito de qualquer proposta de gestão ambiental. 

 

A gestão ambiental encontra na legislação, na política ambiental e em seus 

instrumentos e na participação da sociedade suas ferramentas de ação. Essa abordagem 

sistêmica do meio ambiente, por meio da gestão ambiental, propicia a criação de canais de 

comunicação nos quais os fatores ambientais são identificados, analisados e ponderados, 

observando-se todas as áreas do conhecimento e permitindo, assim, a compreensão global dos 

problemas e a aplicação de soluções ambientalmente mais adequadas. (MORAES, 1994) 

 

Para gerenciar as atividades humanas sob o prisma da questão ambiental, não se pode 

perder a visão do todo, a integração entre as partes e o objetivo maior em que se insere a ação 

ou a atividade que está se desenvolvendo ou, em outras palavras, o que ela representa na 

globalidade da questão ambiental. A gestão ambiental pode ser entendida, conforme 

mencionado, como o conjunto de procedimentos que visam à conciliação entre 

desenvolvimento e qualidade ambiental. (MORAES, 1994) 

 

Quanto à análise, Santos destaca que “os Planejamentos Ambientais são organizados 

dentro de uma estrutura que envolve pesquisa, análise e síntese.” (SANTOS, 2004, p.32), 

comenta sobre a pesquisa afirmando que “tem o objetivo reunir e organizar dados para 

facilitar sua interpretação e síntese para tomada de decisão.” (SANTOS, 2004, p.32).  

 

É a partir desta concepção de Planejamento e Gestão Ambiental que se pretende fazer 

a pesquisa sobre a adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação 

Ambiental na Universidade Católica de Brasília, conforme os parâmetros da Lei 9.795, no 

intuito de reunir e organizar informações, interpretá-las e apresentar uma síntese para os 

tomadores de decisão. 
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2.4  INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. 

 

 

Os documentos institucionais da UCB utilizados como Instrumentos de Planejamento 

e Gestão da Educação Ambiental são: 

- Missão;  

- Carta de Princípios; 

- Planejamento Estratégico; 

- Projeto Político Pedagógico;  

- Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Projetos Pedagógicos dos Cursos; 

- Matriz Curricular dos Cursos; 

- Projeto de Educação Ambiental.  

 

Tais documentos são atualizados temporariamente para atenderem aos novos desafios 

que a educação superior exige. Cada instrumento tem sua importância e particularidade no 

contexto do planejamento e gestão das ações educativas da instituição. Porém o ideal é que 

todos estejam interligados e alinhados com os grandes ideais educativos propostos pela 

Instituição.   

 

A Missão Institucional aponta para ideais como: a atuação solidária, o 

desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade através da geração e comunhão do 

saber revela a missão institucional que deve orientar todos os demais instrumentos para buscar 

a verdade compromissada com os valores éticos e cristãos. 

 

A Carta de Princípios apresenta o perfil da instituição com as características da 

catolicidade, o contexto onde se encontra inserida e a forma como se mantém os 5 Princípios 

Fundantes, coerentes com o perfil institucional e as Linhas de Ação. Tanto os princípios como 

as linhas de ação estão abertas para questão ambiental como o primeiro princípio que orienta 

para a valorização da vida em todas as suas formas e o quinto que solicita a construção de 

uma sociedade mais justa e fraterna. A última linha de ação solicita que se trabalhe em 

parceria no desenvolvimento regional, nacional e internacional, porém não explicita o enfoque 

ambiental. 
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O Plano Estratégico (PE)  parte de uma análise das tendências mundiais, dos rumos da 

educação, para delinear sua proposta. Usa a Carta de Princípios e a Missão Institucional como 

referência para traçar a visão de futuro com grandes rumos, foco de atuação e diferencial 

competitivo. Prioridades que direcionam a ação educativa. Mesmo sendo previsto no ano em 

que se sancionou a Lei 9.795com os objetivos e princípios da EA, tais diretrizes não foram 

incorporadas no plano. 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) atualizado em 2008, apresenta uma visão de 

futuro associada à justiça social e a sustentabilidade nos três alicerces da educação superior: 

Ensino, Pesquisa e Extensão, vistos de forma indissociável. Trata também da preocupação 

com o MA e a realidade ambiental da sociedade e do Planeta. Faz uma associação da 

sustentabilidade com a ética, a prática educativa, a consciência cidadã, ecológica e a 

governança justa e responsável.  

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) são apresentados como instrumentos de 

orientação da prática pedagógica dos cursos em permanente diálogo entre as diversas áreas do 

conhecimento, presentes na Universidade. Enfatizam que deve haver uma integração entre os 

interesses do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional previsto para a gestão de 2008 a 2012 

reforça o cuidado com o desenvolvimento sócio-ambiental prevendo disciplinas específicas 

sobre diferentes aspectos da Educação Ambiental, formação e contratação de profissionais 

especializados em Meio Ambiente, ambientes adequados para o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas e Programas e projetos ambientais. 

 

O Projeto de Educação Ambiental (PEA), instituído em agosto de 1999 e atualizado na 

proposta de 2009, caracteriza-se pela interação sistêmica e multidisciplinar com os diversos 

setores da UCB. Na justificativa de ação em 2009 apresenta aspectos de acordo com as 

exigências da Lei 9.795 como: a construção de valores sociais por parte dos indivíduos e 

sociedade, promoção de atitudes relacionadas ao meio ambiente que melhorem a qualidade de 

vida, estímulo ao consumo sustentável, consciência ecológica, econômica, social, política e 

cultural. (Universidade Católica de Brasília. Projeto de Educação Ambiental 2009).  
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O projeto está em conformidade com os critérios da Lei e da Política Nacional de 

Educação ambiental, pois procura promover e incorporar a dimensão ambiental em todas as 

atividades da UCB. Enquanto instrumento de planejamento e gestão da Educação Ambiental, 

está inserido na extensão e ligado tanto na pesquisa quanto no ensino de forma indissociável.  

 

Os documentos acima referidos são a fonte de investigação da pesquisa visto que seu 

objetivo é avaliar a adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação 

Ambiental a partir dos critérios estabelecidos pela Lei 9.795 de Abril de 1999 que no Artigo 

10º solicita uma prática educativa integrada, contínua e permanente. No Artigo 3º destaca a 

forma como deve ser desenvolvida, sendo integrada aos programas educacionais. 

 

No último tópico da fundamentação teórica apresenta-se uma reflexão sucinta sobre 

elementos da boa governança voltados para o processo de planejamento e gestão. 

 

 

 

2.5 ELEMENTOS DA BOA GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE 

 

 

A Comissão Econômica e Social para Ásia e Pacífico (UNECAP) estabelece 8 

princípios da boa governança propondo elementos como responsabilidade, transparência, 

participação, compreensão, busca do consenso, seguir a regra do direito, eficácia e eficiência 

por meio de um processo eqüitativo e inclusivo. Princípios considerados fundamentais para a 

construção da justiça social e da sustentabilidade do planeta. 

 

Ao falar de transparência espera-se que as informações e ações sejam evidenciadas de 

forma clara para toda a comunidade envolvida no processo formativo. A igualdade é 

entendida tanto como meta quanto como princípio da governança deve estar na base das 

relações cultivadas com respeito e dignidade. A responsabilidade enquanto cidadãos que se 

comprometem com o cuidado do bem público, do ser humano e do Meio Ambiente. Seguir a 

regra de direito para a proteção integral do ser humano e seu meio. 

 

O desafio da boa governança através dos elementos estipulados pela UNESCAP é um 

desafio que deve estar presente no processo de Planejamento e Gestão das instituições. O 
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relatório de PNUD/2007 entende governança como o processo de articulação dos interesses 

dos diferentes atores de uma instituição no exercício dos direitos e obrigações. (PNUD, 2007). 

O processo permite constituir um conjunto de pressupostos para que a governança se efetive e 

de credibilidade ao processo de tomada de decisão e gestão sobre as questões ambiental. 

 

O enfoque da boa governança é um caminho possível para a organização de 

comunidades e instituições mais democráticas. No entanto a presente pesquisa usará os 

elementos da boa governança para balizar as recomendações futuras visto que a instituição 

não organizou o processo de Planejamento e Gestão dentro destes princípios, mas, através do 

Planejamento Estratégico. Porém acredita-se que é possível educar os cidadãos para um 

protagonismo responsável sobre a incorporação da EA no processo formativo dos cursos de 

graduação com responsabilidade social e compromisso com a sustentabilidade do planeta. 

 

Segundo Souza (2000) na década de 80 houve a tentativa de explicitar os objetivos do 

desenvolvimento sustentável na tentativa de substituir os processos poluidores que geravam 

comprometimento ambiental por outros mais eficientes e ambientalmente equilibrados. A 

maior preocupação era com a racionalização do uso dos recursos naturais atendendo as 

necessidades das presentes e futuras gerações.  

 

Um dos marcos foi o relatório elaborado pela Comissão Brundtland de 1987 

estabelecendo os princípios básicos para uma nova ordem em que a gestão ambiental deveria 

orientar as atividades humanas considerando a interdependência entre o meio ambiente e o 

desenvolvimento. 

 

A Conferência sobre o meio ambiente, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, buscou 

efetivar estratégias mundiais desenvolvimento sustentável por meio de acordos políticos 

explicitados na Agenda 21, com recomendações de novas práticas econômicas, políticas e 

sociais comprometidas com o desenvolvimento ecologicamente sustentável. O encontro foi 

marcado por uma preocupação comum de conciliar o crescimento econômico e a conservação 

ambiental mesmo sem a adesão de todos os países. 

 

Segundo Cavalcanti (1995), o processo econômico está interligado ao meio ambiente e 

a sustentabilidade, que deve ser entendida como a manutenção do sistema de suporte da vida. 
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Um dos instrumentos voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável é a Agenda 

21 com padrões sustentáveis de desenvolvimento em todo o mundo. 

 

Segundo Souza, apud Alvarenga (1997), são apresentados alguns meios para a 

efetivação das mudanças de comportamento para a implementação do desenvolvimento 

sustentável como:  

- Assegurar que as questões ambientais sejam contempladas já nos primeiros passos 

do planejamento do desenvolvimento em qualquer escola; 

- fomentar o desenvolvimento da capacidade interna de gerenciamento ambienta; 

- produzir e divulgar dados ambientais em quantidade suficiente para que possam 

servir de base para um planejamento ambiental de qualidade. 

- fomentar a participação da sociedade e 

- concentrar esforços em áreas mais frágeis, de maiores riscos e interesses. 

 

Segundo Souza (2000) a agenda 21 destaca a necessidade de uma revisão das ações 

humanas em prol de um desenvolvimento mais equilibrado. Entre as preocupações 

apresentadas por Souza apud Sachs (1992) destacam-se: 

- um sistema político que, efetivamente, assegure a participação do cidadão nas 

tomadas de decisão; 

- um sistema econômico que permita uma distribuição dos resultados da produção 

entre as pessoas envolvidas no processo; 

- a ponderação das questões ambientais em conjunto com os parâmetros econômicos 

e financeiros do sistema produtivo; 

- a observância das características ambientais de cada local para a implementação 

da política de desenvolvimento; 

- a verificação dos efeitos sobre o ambiente dos diversos modos de utilização dos 

recursos naturais e das técnicas de produção empregadas; 

- um sistema tecnológico que promova padrões sustentáveis de produção dos recursos 

naturais e das técnicas de produção empregadas; 

- um sistema administrativo flexível e com capacidade de autocorreção e retro 

alimentação. 

 

Segundo Souza (2000, p.10) “o propósito do desenvolvimento sustentável é propiciar 

uma política que atue nas causas da degradação ambiental por meio de uma abordagem 
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preventiva.” É neste enfoque que a Educação Ambiental nos cursos de graduação pretende 

atuar. 

 

O capítulo a seguir apresenta a metodologia que possibilita fazer a avaliação, tanto do 

processo de envolvimento da comunidade acadêmica quanto os resultados na adequação da 

EA nos Instrumentos de Planejamento e Gestão, respeitando o contexto da instituição.  

 

 

 



3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada no Campus I da Universidade Católica de Brasília no período 

de Outubro de 2008 a Maio de 2009. No segundo Semestre de 2008 foi realizada uma coleta 

de informações sobre a adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação 

Ambiental relacionados aos cursos de graduação nos seguintes documentos institucionais: 

Missão, Carta de Princípios; Plano Estratégico 1999 – 2010; Projeto Político Pedagógico 

Institucional; Plano de desenvolvimento Institucional; 36 Projetos pedagógicos e 36 Matrizes 

Curriculares dos cursos.  

 

Neste mesmo período realizou-se um debate com três questões sobre as implicações 

da Lei 9.795 de Abril de 1999 no desenvolvimento da Educação Ambiental nos Cursos de 

Graduação, no ambiente Moodle de aprendizagem com cinco turmas virtuais de Antropologia 

da Religião, envolvendo estudantes de 16 cursos da Graduação com a participação de 99 

estudantes.  

 

No primeiro Semestre de 2009 realizou-se a segunda etapa da pesquisa nos cursos de 

graduação envolvendo Diretores, Gestores, Professores e Estudantes com cinco questões 

estruturadas sobre a adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação 

Ambiental aos critérios da Lei 9.795, com envolvimento de 138 estudantes, 19 professores e 

13 diretores e gestores. 

 

O espaço físico da realização da pesquisa compreende: a Biblioteca Central, Sala da 

Unidade de Apoio Didático Educacional (UADE, Católica Virtual, salas dos professores, 

coordenação dos cursos e salas de aula).  

 

Nas fotografias a seguir é possível identificar o ambiente físico da Universidade 

Católica de Brasília, Campus I, a qual foi desenvolvida a pesquisa. A imagem da figura 1 

representa o símbolo que identifica a Instituição Confessional Católica e Comunitária. A 

figura 2 com a fotografia aérea do Campus I, representando parte do espaço físico em que se 

realizou a pesquisa na Cidade de Taguatinga-DF. O ambiente comporta a maior parte da 

estrutura administrativa, financeira e pedagógica da Instituição. Neste espaço encontram-se 

salas de aula, laboratórios, anfiteatros, espaços de lazer, biblioteca, ambiente virtual e áreas 

verdes utilizadas pelos cursos de graduação. 



 41

 

Fig. 1      Imagem do símbolo /UCB - Campus I - DF  
               Fotografia tirada em 25 de Abril de 2009.  

   Fig. 2    Imagem aérea do Campus I - DF 
Fotografia tirada do quadro da sala da 
reitoria em 25 de Abril de 2009. 

Fonte: Autor.      Fonte: Autor. 
 
As seis imagens a seguir representam algumas das ações realizadas pelo Projeto de Educação 
Ambiental da Instituição, disponíveis a toda comunidade acadêmica e externa, no intuito de 
educar para a cidadania e o cuidado com o ambiente coletivo em que é desenvolvida a 
educação.  
 

 
 Fig.3    Lixeiras de coleta seletiva - UCB C. I- DF 
             Fotografia tirada em 25 de Abril de 2009.  

Fig. 4    Ilha da Sucessão. C. I -DF        
             Fotografia tirada em 25 de Abril de 2009.  

  

Fonte: Autor      Fonte: Autor 
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 Fig. 5     Espaço da Compostagem – UCB Camp.I DF 
               Fotografia tirada em 26 de Agosto de 2009. 

 Fig. 6    Viveiro de mudas para replantio de árvores  
               nativas e jardinagem. UCB Camp. I DF 
              Fotografia tirada em 26 de Agosto de 2009  

Fonte: Autor.             Fonte: Autor. 
 
 
 

Fig. 7 Central de reuso – UCB 
 
Fotografia tirada em 26 de Agosto de 2009                         

 Fig. 8 Uso racional da água -UCB 

 Fotografia tirada em 26 de Agosto de 2009 

Fonte: Autor.                                                                             Fonte: Autor. 

 

O conhecimento da estrutura física e humana da instituição e o fato de ser docente 

permitiram o livre acesso a documentos, orientadores e estudantes, envolvidos com a 
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Educação Ambiental possibilitando um estudo interdisciplinar com maior profundidade no 

assunto. 

 

Quanto à pesquisa documental consultou-se o universo total dos instrumentos 

institucionais de Planejamento e Gestão disponíveis como: Missão, Carta de Princípios; 

Projeto Político Pedagógico Institucional; Plano de desenvolvimento Institucional; 36 

Projetos pedagógicos e 36 Matrizes Curriculares dos cursos e o Projeto de Educação 

Ambiental. A pesquisa, realizada com Diretores, Gestores, Professores e estudantes, serviu 

apenas de amostragem diante do universo da instituição, porém significativo pela 

representação da grande maioria dos cursos, pelo envolvimento dos diferentes atores 

envolvidos no processo educativo, pela riqueza dos dados subjetivos permitindo o cruzamento 

de informações e considerações mais objetivas sobre o assunto. 

 

A Pesquisa realizou-se dentro de uma abordagem qualitativa considerando-se a 

relação dinâmica entre o mundo real da Instituição e os sujeitos representados pelos 

educandos e educadores. Segundo Silva (2001, p.20) “existe um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”. Tal 

modelo de pesquisa considera que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados são básicas e fazem parte da construção do conhecimento. Mesmo que se utilize 

algum dado, o método não exige o uso de técnicas estatísticas, pois, utiliza-se do ambiente 

natural como fonte direta para a coleta de informações. Silva (2001) afirma que o pesquisador 

é elemento chave, pois, analisa os dados de forma indutiva observando processos e 

significados. 

 

Enquanto objetivo metodológico optou-se por uma pesquisa exploratória, pois 

proporcionou maior familiaridade ao problema tornando-o explícito. Compreendeu: 

levantamento bibliográfico e documental; entrevistas com pessoas envolvidas diretamente 

com o problema. Permitiu fazer a análise de situações que possibilitaram a compreensão do 

problema no contexto. 

 

Quanto aos procedimentos técnicos optou-se pelo “estudo de caso” por envolver um 

estudo de poucos objetivos que exigiram maior detalhamento e profundidade do assunto. 
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 Segundo Gil (2002, p. 54) “consiste no estudo aprofundado e exaustivo de um ou 

poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Dentro deste 

enfoque, a pesquisa investigou o máximo de elementos associados ao foco do estudo sobre a 

adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental nos cursos de 

graduação, conforme parâmetros da Lei 9.795 e Abril de 1999.  

 

Braga (1999) ressalta que o estudo de caso é uma poderosa ferramenta na abordagem 

qualitativa, pois favorece a realização de análise minuciosa, profunda e pormenorizada sobre 

o objeto de estudo, devendo-se utilizar tal ferramenta de forma adequada e com um enfoque 

científico. 

 

Com o intuito de preservar as informações colhidas e ao mesmo tempo interpretá-las 

de forma crítica, optou-se pelos métodos: Dialético e Fenomenológico.  

 

O Método Dialético permitiu observar as contradições e transcendê-las, dando origem 

a novas contradições que passarão a requerer soluções. Segundo Gil, (1999) é um método de 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade que entende que os fatos não podem ser 

considerados fora de um contexto social, político e econômico. Além da análise documental, 

o caso em estudo exigiu um diálogo franco com todos os atores envolvidos no problema. 

 

 O Método Fenomenológico, em algumas situações como a coleta de informações nos 

questionários, foi utilizado pela necessidade de colher informações diretamente da experiência 

tal qual se mostrava. Segundo Gil, (1999) busca-se uma realidade construída socialmente e 

entendida como o compreendido, o interpretado, o comunicado entendendo a realidade a 

partir das interpretações colhidas em que o sujeito é agente ativo da construção do 

conhecimento. 

 

Os instrumentos utilizados na realização da pesquisa foram os seguintes: registros; 

análise de documentos; entrevistas semi-estruturadas e estruturada; consultas estruturadas 

através de questionários e fóruns direcionados ao assunto.  

O trabalho de campo teve como objetivo, a análise dos documentos institucionais 

elaborados e atualizados para o exercício letivo do 1º Semestre de 2009. Os documentos 

orientam o Planejamento e a Gestão da Educação Ambiental nos cursos de graduação e a 

coleta de informações dos Estudantes, Educadores, Diretores e Gestores dos cursos sobre a 
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adequação dos instrumentos conforme parâmetros da Lei 9.795 e a validade dos mesmos na 

implementação da política de Educação Ambiental na Instituição.  

 

A entrevista semi-estruturada e o questionário estruturado possibilitaram a coleta de 

informações para confrontar e atualizar informações sobre a adequação dos instrumentos de 

gestão da educação ambiental na formação acadêmica dos cursos, sua validade e expectativas 

futuras em relação aos procedimentos educacionais relacionados à Educação Ambiental. 

 

As informações coletadas na pesquisa foram confrontadas entre os quatro grupos 

consultados: estudantes com disciplina de Educação Ambiental ou outras disciplinas afins na 

Matriz Curricular; estudantes de cursos que não oferecem Educação Ambiental na Matriz 

Curricular; professores da graduação e Diretores/Gestores dos cursos. 

 

 A análise das informações permitiu observar os seguintes aspectos relacionados à 

educação ambiental: motivação, validade, adequação dos instrumentos de Planejamento e 

Gestão da Educação Ambiental conforme parâmetros da Lei e expectativas futuras. 

 

As sínteses das informações colhidas na pesquisa documental e entrevistas foram 

desenvolvidas de forma diferenciada:  

 

A pesquisa documental contou em destacar e analisar elementos textuais dos 

Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental adequados aos critérios da 

Lei 9.795.  

 

As entrevistas com Diretores, Gestores, Professores e Estudantes foram apresentadas 

através de quadros e gráficos com a porcentagem de resposta objetiva de cada questão 

aplicada nos quatro grupos e a complementação das informações subjetivas com os recursos 

gráficos do Word e Excel. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa as informações foram 

apresentadas e interpretadas conforme os objetivos propostos no trabalho, respeitando a 

autoria e originalidade dos autores.  

 

As considerações finais e a análise dos resultados são apresentadas através da 

sistematização dos resultados obtidos na pesquisa, explicitando em que medida os objetivos 

foram ou não alcançados. Diante dos resultados é possível observar a forma de adequação dos 
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Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental nos cursos de graduação e 

sua conformidade com as exigências da Lei 9.795. Observar ainda a validade das mesmas na 

implementação da Educação ambiental, além de oferecer uma amostra da avaliação dos 

educandos e educadores e perspectivas futuras. 

 

Na etapa seguinte são destacadas e comentadas questões ambientais colhidas nos 

debates dos fóruns com estudantes da UCB, no segundo semestre de 2008, com enfoque sobre 

os parâmetros da Lei 9.795 e sua motivação, afinidade e desafio sobre a EA. A pesquisa 

exploratória serviu para identificar aspectos da problemática ambiental nos cursos de 

graduação e direcionar as questões aplicadas no questionário com o objetivo de averiguar a 

adequação. 

 

 



 

4 SONDAGEM SOBRE MOTIVAÇÃO, AFINIDADE E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL A PARTIR DAS EXIGÊNICAS DA LEI 9.795. 

 

 

A primeira etapa da pesquisa realizada no segundo Semestre de 2008 constou de um 

debate amplo com os estudantes de Antropologia da Religião no ambiente Moodle de 

aprendizagem da Católica Virtual sobre três questões ligadas a aspectos da Lei 9.795 de Abril 

de 1999 no intuito de conhecer o contexto e a concepção dos estudantes da UCB sobre três 

elementos da Educação Ambiental: Forma de motivação dos cursos para a EA; identificação 

do curso com a EA, desafios pessoais e profissionais em relação à EA. 

 

A pesquisa envolveu 99 estudantes dos diferentes cursos da Universidade, visando 

conhecer a lei e suas implicações com a Educação Ambiental nos cursos de graduação. Entre 

os cursos representados destacou-se: Engenharia Ambiental; Biologia; Física; Pedagogia; 

Direito; Administração; Farmácia; Educação Física; Enfermagem; Odontologia; Letras; 

Psicologia; Ciências da Computação; Medicina; Sistemas de Informação e Relações 

Internacionais. 

 

O fórum foi motivado como tema transversal sobre Educação Ambiental nos 

parâmetros da Lei 9.795 de Abril de 1999 no final do semestre letivo como momento 

espontâneo de construção da cidadania, sem atribuição de nota. 

 

A motivação e formulação das questões foram apresentadas da seguinte forma: Na 

última questão do terceiro fórum trataremos de um tema transversal intimamente ligado a 

todos os cursos: a Educação Ambiental. É notório que a Universidade brasileira chega ao 

século XXI com grandes desafios e questões profundas a serem resolvidas. Muitos autores 

revelam a necessidade de diálogos entre diversas áreas do conhecimento, reconhecendo que a 

interpretação ambiental requer troca de olhares para uma visão mais ampla. 

 

O Art. 3º da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) especifica: Como parte 

do processo educativo mais amplo que todos têm direito à educação ambiental, incumbindo: I 

– ao Poder Público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas 
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públicas que incorporem a dimensão ambiental, promoverem esta educação em todos os 

níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do 

meio ambiente. 

 

Podemos partir de um conceito comum de Educação Ambiental para 
facilitar o debate:  
 
Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais os indivíduos 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. (Lei 9.795, 
Cap. I, art.1º). 

 

Como perspectiva educativa, a Educação Ambiental deve estar presente no currículo 

de todas as disciplinas, uma vez que permite a análise de temas que enfocam as relações entre 

a humanidade, o meio natural e as relações sociais, sem deixar de lado suas especificidades. 

Porém é necessário ter claro que a Educação Ambiental não deve estar presente no currículo 

escolar como uma disciplina, porque ela não se destina a isso, mas sim como um tema que 

permeia todas as relações e atividades escolares, buscando desenvolver-se de maneira 

interdisciplinar, conforme preconiza o Plano Nacional de Educação Ambiental - Lei 9795/99.  

 

A partir da Lei, todas as instituições são desafiadas a incluírem a EA da forma mais 

apropriada, vejamos algumas formas. Há diferentes formas de incluir a temática ambiental 

nos currículos escolares, como “atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora da 

sala de aula, produção de materiais locais, projetos ou qualquer outra atividade que conduza 

os alunos a serem reconhecidos como agentes ativos no processo que norteia a política 

ambientalista.” (SATO, 2003, p. 25).  

 

Considerando que a Educação Ambiental tem por objetivo a busca do conhecimento 

integrado de todas as áreas para a solução dos problemas ambientais e que o estudante deve 

ser sujeito do processo podemos iniciar nosso debate com as seguintes questões: De que 

forma o seu curso motiva para a Educação Ambiental? O seu curso tem algo a ver com 

Educação Ambiental? Quais são os maiores desafios pessoais e profissionais em relação à 

Educação ambiental no seu curso. Obs: Caso alguém queira consultar a Lei que estipula a 
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Política Nacional de Educação ambiental; Lei 9 795 de Maio de 1999 será disponibilizado na 

coluna central o espaço dos conteúdos complementares. 

 

 

 

4.1 RESULTADO DA SONDAGEM REALIZADA COM ESTUDANTES DOS CURSOS 
QUE INCLUEM DISCIPLINAS RELACIONADAS À EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA 
MATRIZ CURRICULAR. 

 
 
 

Análise das respostas dos cursos que disponibilizam disciplinas de Educação 
Ambiental na Matriz curricular: Direito, Física, Pedagogia, Biologia, Engenharia Ambiental, 
Administração, Direito, Enfermagem, Física. 
 
Quadro 1 – Respostas da forma de motivação do curso para a E.A – G1. (2º Sem. 2008). 
 

De que forma o seu 
curso motiva para a 

Educação Ambiental? 
 

 
• As formas de motivação dos cursos para a Educação Ambiental 

apontadas pelos estudantes consultados foram as seguintes: 
discussões, palestras, apresentação da Grade Curricular. 

 
• Disciplinas que tratam da questão ambiental; filmes e palestras. 
 
• O grupo salienta que não há um incentivo à Educação 

ambiental; não se buscam tais práticas durante as aulas; 
 

Fonte: Autor. 
 
Quadro 2 – Respostas sobre a ligação do curso com a E.A. – G1. (2º Sem. 2008). 
 
O seu curso tem algo a 

ver com Educação 
Ambiental? 

 

 
• Os depoimentos mais consistentes sobre a relação do curso com 

a Educação Ambiental foram: A Educação Ambiental tem a 
ver, pois é um poderoso instrumento de Gestão Ambiental que 
auxilia na preservação ambiental, consultorias, estudos de 
impacto ambiental, ordenamento de território, controle de 
pragas, avaliação, conservação de recursos naturais e qualidade 
de vida, deveria estar inserida em todos os cursos; cada área do 
conhecimento tem algo a contribuir; cada vez mais as empresas 
estão preocupadas com a questão ambiental visto que isso 
agrega valor não só ao nome da instituição como também à 
sociedade. 

 
Fonte: Autor. 
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Quadro 3 – Respostas sobre os desafios pessoais e profissionais da E.A.- G1. (2º sem. 2008) 
 
Quais são os maiores 
desafios pessoais e 
profissionais em 

relação à Educação 
Ambiental no seu 

curso? 
 

 
 
• Entre os desafios apresentados pelos estudantes é possível 

destacar: Garantia de um meio ambiente sustentável; ação 
educativa permanente; coleta seletiva de lixo; economia de 
energia e água; adquirir atitudes de sustentabilidade e formação 
da consciência ambiental; fazer cumprir a legislação ambiental 
referente aos cuidados e a proteção do Meio Ambiente; 
contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a 
decidirem e atuarem comprometidos com a natureza e a vida. 
Fazer com que as pessoas respeitem a lei; coleta seletiva; 
mudanças profundas no pensamento e no comportamento social 
a nível mundial com divulgação e expansão da Educação 
ambiental. 

Fonte: Autor. 
 
 

 

 

4.2 RESULTADO DA SONDAGEM REALIZADA COM ESTUDANTES DOS CURSOS 
QUE NÃO INCLUEM EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA MATRIZ CURRICULAR. 

 

 
Análise das respostas dos estudantes dos cursos que não disponibilizam disciplinas de 

Educação Ambiental na Matriz curricular: Farmácia, Educação Física, Odontologia, 
Enfermagem, Relações Internacionais, Medicina. 
 
Quadro 4 - Respostas da forma de motivação do curso para a EA. - G2. (2º Sem. 2008). 
 

De que forma seu 
curso motiva para a 

Educação Ambiental? 

 
• Por meio da avaliação; fiscalização; mostrando a importância 

das negociações internacionais; discussões sobre o assunto; 
construindo cidadania e promovendo qualidade de vida; é 
integrada ao curso da área de saúde; Todos os princípios 
básicos são discutidos no curso de Letras; apenas um momento 
em contato com o curso de Química. 

 
 
• Aprendem apenas as atividades práticas como não despejar o 

material contaminado em área de risco. Não há nada no 
currículo relacionado à Educação ambiental. 

 
Fonte: Autor. 
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Quadro 5 - Respostas sobre a ligação do curso com a E.A. – G2. (2º sem. 2008). 
 
O seu curso tem algo a 

ver com Educação 
Ambiental? 

 
• Sim, através da colaboração com a formação de pessoas 

mais conscientes em relação ao meio ambiente; análise de 
cenários internacionais; trilhas; excursões; conceito de 
preservação; coleta seletiva; estudo do homem em seu 
contexto físico e social. Buscam suas inter-relações com o 
ambiente, atribuindo importância às percepções, atitudes, 
avaliações ou representações ambientais, ao mesmo tempo 
considerando os comportamentos associados; todos os 
cursos deveriam fazer a relação da Educação Ambiental 
com as matérias. 

 
 
• Os estudantes que afirmam não ter uma relação da 

disciplina com o curso afirmam: que os cursos têm lacunas 
que poderiam ser preenchidas com a Educação Ambiental; 
falta de compatibilidade do assunto com o curso; falta de 
motivação e orientação sobre o assunto. 

 
Fonte: Autor. 
 
Quadro 6 - Respostas sobre os desafios pessoais e profissionais da EA. - G2. (2º Sem. 2008). 
Quais são os maiores 
desafios pessoais e 
profissionais em 

relação à Educação 
Ambiental no seu 

curso? 
 

 
• As formas de motivação dos cursos para a Educação 

Ambiental apontadas pelos estudantes consultados foram as 
seguintes: transformação social e da relação do homem com 
a natureza; o reconhecimento dos educadores de um 
desenvolvimento sustentável com o equilíbrio da natureza; 
maior consciência ambiental; respeito ao meio ambiente; 
criação de normas para a proteção da vida do planeta. A 
Educação Ambiental deveria estar inserida no processo de 
formação; tornar a questão ambiental evidente nos 
currículos dos cursos; educar uma juventude mais 
consciente e interessada pelo meio ambiente. 

Fonte: Autor. 
 

Os resultados da pesquisa de Sondagem realizada no segundo Semestre de 2008, com 

99 alunos dos diferentes cursos da graduação sobre motivação, afinidade e desafios dos 

estudantes sobre a Educação Ambiental nos parâmetros da Lei 9.795, serviram de base para a 

formulação das questões da legislação. Permitiu ainda motivar a pesquisa com os diferentes 

atores envolvidos na formação dos cursos de graduação como Estudantes, Professores, 

Diretores e Gestores para aumentar a credibilidade das informações construídas sobre a 

análise dos instrumentos de Planejamento e Gestão. A pesquisa revelou o desconhecimento da 

Lei e do conceito de Educação Ambiental segundo suas exigências, a carência de divulgação e 
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motivação dos coordenadores dos cursos para a consecução da Educação Ambiental, e pouca 

afinidade dos cursos com a temática ambiental.  

 

No primeiro semestre de 2009 decidiu-se analisar a adequação dos Instrumentos de 

Planejamento e Gestão para identificar a forma de atualizados para garantir uma Educação 

Ambiental integrada, contínua e permanente aos programas educacionais.  

 

O capítulo a seguir apresenta a análise e síntese dos resultados da pesquisa sobre a 

adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da UCB na Incorporação da Educação 

Ambiental conforme exigências da Lei. 

 

 



 

5  ANÁLISE E SÍNTESE DA ADEQUAÇÃO DOCUMENTAL. 
 

 

 

5.1  CARTA DE PRINCÍPIOS 
 
 

A Carta de princípios da UCB teve sua última atualização em 1998, um ano antes do 

sancionamento da Lei 9.795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental. A 

carta apresenta, em sua introdução, três aspectos fundamentais: “A catolicidade como abertura 

ao diálogo, a cidadania como compromisso de integração social e a competência em todo seu 

agir.” (Carta de Princípios, 1998, p.01). 

 

A carta trata especificamente de três dimensões da instituição que são: Perfil da 

Instituição, Princípios Fundantes e Linhas de Ação. Ao tratar do Perfil institucional fala da 

indissociabilidade entre Ensino Pesquisa e extensão, porém, não menciona a questão 

ambiental ao tratar da visibilidade pública, da responsabilidade, da localização no Distrito 

Federal e mesmo dos carismas das congregações que a constituem. Aborda ainda os  

princípios fundantes orientando sua práxis a partir do sentido cristão, “um compromisso com 

a valorização da vida em todas suas formas.” (Carta de Princípios, 1998, p.02) No terceiro 

aspecto ao traçar as linhas de ação, não aborda a questão ambiental. 

 

Mesmo que o documento sirva de Instrumento norteador das ações educativas da 

instituição não apresenta critérios explícitos sobre Educação Ambiental, talvez se deva ao fato 

de ter sua última atualização feita antes da Lei de implementação da Política nacional de 

Educação Ambiental. 

 

 

 

5.2  PLANO ESTRATÉGICO (PE) 1999 – 2010 

 

 

O Plano estratégico 1999 – 2010, construído num processo participativo com 60 

integrantes da instituição, orienta as ações institucionais futuras. Entre as projeções previstas 
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para 2010 destaca-se: o reconhecimento pela “qualidade do ensino, a relevância da pesquisa e 

a efetividade da extensão” (PLANO ESTRATÉGICO 1999 – 2010 p.30). Os grandes rumos 

estão voltados para o desenvolvimento das competências do mercado do trabalho com 

diferencial competitivo para a empregabilidade, dentro dos princípios éticos e cristãos.  

 

Entre as estratégias previstas para realização dos rumos propostos destaca-se a 

qualificação dos docentes e a avaliação institucional, porém nenhuma prevê a dimensão 

ambiental. Das 11 prioridades estabelecidas para a Gestão, nenhuma prevê a questão 

ambiental.  

 

A Gestão universitária é pautada em objetivos como: a criação de mecanismos para a 

captação de recursos financeiros, a otimização dos serviços de apoio técnico administrativo e 

a cultura da gestão com base em resultados. (PLANO ESTRATÉGICO 1999 – 2010, p. 62).  

 

Mesmo que o Plano Estratégico 1999 – 2010, ainda esteja em vigor, a Instituição 

reformulou um novo Plano Estratégico que está sendo construído pelos Planejadores e 

Gestores. Os novos rumos prevêem uma adequação incluindo a dimensão ambiental ligada a 

sustentabilidade, porém, pela restrição do acesso a tópicos isolados manteve-se a análise do 

documento oficializado.  

 

 

 

5.3 PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI) 
 

 

Ao analisar o PPI é possível destacar alguns elementos norteadores da Educação 

Ambiental na instituição. Elementos que direcionam o fazer pedagógico da instituição e 

podem balizar suas ações. O primeiro aspecto apresentado é a Missão da instituição como 

segue: 

 
 Atuar solidária e efetivamente para o desenvolvimento integral da pessoa humana 
e da sociedade por meio da geração e comunhão do saber, comprometida com a 
qualidade e os valores éticos e cristãos, na busca da verdade. (PPI, 2008, p.18) 
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Da forma como se apresenta a Missão é possível intuir que na formação integral da 

pessoa humana esteja incluída a Educação Ambiental, porém a questão não fica explicita. 

Neste caso pode ser desenvolvida como não. Depende muito da interpretação e consciência 

dos gestores. 

 

O segundo elemento apresentado no PPI é a Visão de futuro anunciada para 2020, em 

que a Universidade comemora o Jubileu de Prata. Nele se anuncia que a Universidade será 

uma instituição de referência na Extensão, Pesquisa e Ensino, de forma indissociável. 

 

Na visão de futuro duas questões estão associadas à preocupação ambiental: justiça 

social e sustentabilidade.  

 

A justiça social alerta para a preocupação com o bem comum, a utilização responsável 

dos recursos da natureza, garantindo o mínimo de dignidade e respeito ao coletivo. A 

utilização responsável induz a pensar de forma solidária e cuidadosa os recursos que garantem 

a continuidade a dignidade humana e a proteção da vida. 

 

A sustentabilidade prevê por meio do Ensino, Pesquisa e extensão “a construção de 

um conhecimento compatível com a sustentabilidade do desenvolvimento, bem como com a 

eqüidade, o equilíbrio e a conservação do planeta e da humanidade”. (PPI, 2008, p.20) Outro 

aspecto da sustentabilidade apontado no PPI institucional é uma previsão de tornar-se um 

princípio institucional “à medida que pautar o seu processo de ensino aprendizagem, 

considerando, dentre outros, o aspecto social, ecológico, econômico, ecumênico, educacional 

e ético.” (PPI, 2008, p. 20). 

 

Ao abordar o aspecto social associado à equidade, aos direitos fundamentais e à justiça 

social, o documento apresenta uma reflexão fundamentada nos processos históricos, levando 

em conta principalmente, o meio ambiente, a realidade ambiental do planeta e da sociedade.  

 

Diante dos sinais de agressão do ser humano, o documento prevê: “a possibilidade de 

preservação cuidadosa e de exploração responsável como elementos essenciais para uma 

educação ambiental que tenha como pressuposto a sustentabilidade.” (PPI, 2008, p.20). 
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O documento apresenta a concepção de sustentabilidade abordando a questão ética, 

que busca compreender a sustentabilidade como “um princípio pautado na reflexão e na 

prática educativa, objetivando desenvolver processos que garantam uma consciência cidadã e 

ecológica, uma governança justa e responsável e um compromisso pessoal e social.” (PPI, 

2008, p.21).  Nesta projeção do futuro torna-se clara a opção de uma Educação Ambiental 

atrelada ao desenvolvimento sustentável, numa postura responsável sobre os recursos 

ambientais. 

 

Ao falar da operacionalização da extencionalidade, reforça que só será possível “à 

medida que for uma célula relevante dentro da sociedade participando com sua especificidade 

para a promoção humana, a organização social e ambientação planetária.” (PPI, 2008, p.19). 

A promoção humana e a organização social e ambiental do planeta são condições da 

extencionalidade, um desafio que exige investimento na Educação Ambiental. 

 

Em relação à política de Ensino, Pesquisa e Extensão procura-se associar Ensino a 

uma aprendizagem contextualizada e transformadora. A pesquisa orientada para “contribuir 

com o desenvolvimento local e regional, de forma sustentável e em sintonia com a Missão 

Institucional. A extensão voltada para a interação com organismos governamentais e não 

governamentais para contribuir com o desenvolvimento regional sustentável.” (PPI, 2008, p. 

23).   

 

A política de Gestão está orientada para ser participativa, sistêmica, ágil e competitiva, 

com a preocupação de resolver as demandas estratégcias e às necessidades da sociedade em 

que se baseia “nos princípios estruturantes da instituição: pastoralidade, extensionalidade, 

sustentabilidade e indissociabilidade.” (PPI, 2008, p. 25). Em relação à Política de Gestão, 

finaliza o texto concluindo que a inspiração deve ser a melhoria da qualidade de vida e a 

cultura da solidariedade e que o PPI e o PPC constituem uma bússola de orientação da gestão. 

 

Ao se reportar aos Projetos Pedagógicos dos Cursos, afirma ser uma expressão viva e 

dinâmica da promessa da missão institucional, com a proposta da “criação de um cidadão 

competente e capaz de intervenções propositivas na sociedade.” (PPI, 2008, p.29).  Portanto, 

os Projetos Pedagógicos dos Cursos devem estar alinhados ao Projeto Pedagógico 

Institucional que baliza suas ações da seguinte forma: 
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O PPC é ao mesmo tempo, gerador e fruto do diálogo entre as áreas de 
conhecimento presentes na Universidade. Sua revisão e atualização deverão pautar-
se pelo trabalho coletivo do curso e das áreas de conhecimento, interligando os 
interesses do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. (PPI, 2008, p. 29) 

 

O PPC representa um instrumento de gestão construído no diálogo entre os gestores 

dos cursos, para orientar as ações de Ensino Pesquisa e Extensão e garantir sua atualização 

permanente conforme as necessidades sociais. Uma questão importante a ser avaliada é o 

perfil de docente exigido pela instituição. Observar que habilidades são exigidas e se existe 

alguma associada à Educação Ambiental. Entre as Habilidades docentes exigidas no Projeto 

Pedagógico Institucional, encontra-se apenas uma que pode ser associada indiretamente à 

preocupação ambiental: “fazer de sua prática educativa a expressão de seu engajamento na 

tarefa de realização da Missão da Instituição.” (PPI, 2008, p. 32). Mesmo assim não se exige 

um perfil claro de sensibilidade ou formação ambiental. 

 

Encontra-se a mesma dificuldade nos itens que delineam o perfil do estudante e do 

egresso. Os itens mais próximos de uma preocupação ambiental são os seguintes: “propor e 

desenvolver projetos de interesse e relevância social e exercer com competência e ética a sua 

profissão, contribuindo para a melhoria de sua qualidade de vida, de sua família e da 

sociedade.” (PPI, 2008, p.33). 

 

 

 

5.4  PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI) – 2008 – 2012. 
 
 

O PDI inicia sua apresentação reforçando a Missão Institucional e a visão de futuro 

apresentadas no Projeto Pedagógico Institucional. Em seguida apresenta os Objetivos 

Estratégicos. Apenas o primeiro aponta para uma preocupação ambiental como se pode 

perceber a seguir:  

 
Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável – Fortalecer a inserção da UCB na 
promoção da equidade, do equilíbrio e da conservação, por meio da ação e reflexão 
crítica da geração e da comunicação do conhecimento, visando à sustentação sócio-
ambiental. (PDI, 2008, p. 5) 
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Entre os diversos objetivos estratégicos que tratam do desenvolvimento institucional, 

apenas um prevê o desenvolvimento institucional sustentável com a sustentação sócio-

ambiental. 

 

O PDI apresenta uma tabela com a implantação e desenvolvimento da instituição-

Graduação e Seqüencial que prevê programas de abertura de cursos. Neste trabalho montou-se 

uma tabela colhendo apenas as disciplinas ligadas à questão ambiental. A estrutura da tabela 

continua a mesma. A previsão é feita entre os anos 2008 a 2012. 

 
Quadro 7 – Programa de abertura de cursos de graduação e seqüencial. (PDI, 2008, p.13). 

Tipo Modalidad
e 

Denominação 
do curso 

Habil
i- 

tação

Nº total 
de vagas 
ao ano 

Carga 
horári
a do 

curso 

Ano 
pretendid

o 

Turno de 
funcioname

nto 

Tecnológico Presencial Gestão 
Ambiental 

 120 1620 2009 Noturno 
 

Tecnológico Presencial Saneamento 
Ambiental 

 120 1620 2009 Noturno 
 

Licenciatura EAD Ciências 
Biológicas 

 250 3.000 2.010 Integral 
 

Lato Sensu Presencial Comunicação 
Ambiental 

 60 400 2008 Noturno 
 

Extensão Presencial Políticas 
Sociais para a 
sustentabilida

de 

 100 720 2009 Matutino 
 

Extensão EAD Economia e 
desenvolvime

nto 
sustentável 

 250 60 2010 Integral 
 

Lato Sensu EAD Gestão 
Ambiental 

 250 436 2010 Integral 
 

 
Lato Sensu 

EAD Direito 
Ambiental 

 250 436 2012 Integral 

Fonte: Autor 
 

A tabela do cursos de graduação e seqüencial voltados para a questão ambiental prevê 

três cursos Lato Sensu de Comunicação Ambiental, Gestão Ambiental e Direito Ambiental; 

dois cursos técnicos de Gestão e Saneamento Ambiental; dois cursos de Extensão: um de 

Políticas Sociais para a sustentabilidade e outro de Economia e Desenvolvimento Sustentável 

e um de Licenciatura sobre Ciências Biológicas. Ao total serão disponibilizadas 1.430 vagas 

ao ano com 8.292 horas aula. 
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Na etapa seguinte o PDI apresenta uma tabela com o cronograma de expansão do 
corpo docente. 
 
Quadro 8 – Cronograma de expansão do corpo docente. (PDI, 2008, p.23). 

Titulação Regime de 
trabalho 

2008 2009 2010 2011 2012 

Graduação Horista 24 24 24 24 24 
 

Especialista Horista 141 141 141 141 141 
 

Mestre RTI/Horista 476 636 1048 1065 1065 
 

Doutor RTI/Horista 343 389 590 598 598 
 

Total  1048 1190 1803 1828 1828 
 

Fonte: Autor 
 

Os dados apresentados sobre a previsão do corpo docente entre 2008 e 2012, são 

otimistas, pois prevêem um aumento significativo de mestres e doutores possibilitando assim 

profissionais qualificados nas diferentes áreas apresentadas. 

 

Outro aspecto importante previsto no PDI - 2008 é o espaço reservado para os estudos 

pesquisas e trabalhos ambientais. Os espaços previstos são:  

 
Quadro 9 – Espaços de estudos pesquisas e trabalhos ambientais. 

Salas Quant. Local 
 

Salas do Mestrado e Doutorado em Planejamento e Gestão 
Ambiental 

  
 

Salas do Mestrado e Doutorado em Planejamento e Gestão 
Ambiental 

7 Camp.II 
 

Sala da Secretaria do Mestrado e Doutorado em Planejamento e 
Gestão Ambiental  

01 Camp. II 
 

Laboratório Ambiental 01  
 

Laboratório de Caracterização de Resíduos  70. 2 m I 04 
 

Laboratório de Hidráulica Ambiental 70.38m M223 
 

Laboratório de Física Aplicada ao Meio Ambiente  79.47m M226 
 

Laboratório de Águas  61.57 M28 
229 

Laboratório de Ecologia  76.88m M329 
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Laboratório de Botânica  81.14m M330 

 
Laboratório de Zoologia  95.18m M331 

 
Depósito de Resíduos 38.08 Reuso 

 
Horto Botânico 620m Campus 

 
Fonte: Autor.     Tirado do PDI, 2008, p. (32-33) 
 

O Plano de Desenvolvimento Institucional vislumbra oferecer outros elementos como: 

“a convergência entre a competência acadêmica e as demandas da sociedade, por meio de 

parcerias com instituições do setor público e privado, com foco em soluções inovadoras para 

o desenvolvimento sustentável e a justiça social”. (PDI, 2008, p.44). 

 

Os Instrumentos Institucionais acima analisados são os balizadores na construção dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos. Isso justifica a preocupação de mantê-los atualizados 

permantentemente para responder aos problemas ambientais atuais. 

 

A etapa a seguir apresenta um estudo dos Projetos Pedagógicos dos cursos no enfoque 

ambiental, avaliando a adequação dos mesmos às exigências da Lei e aos instrumentos 

Institucionais estudados anteriormente. 

 

 

 
5.5   PROJETOS PEDAGÓGICO DOS CURSOS (PPCs). 
 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) são instrumentos que norteiam os Planos 

de Ensino e as disciplinas. Nesta sessão será feita uma análise dos Planos de Ensino dos 

cursos que incluíram Educação Ambiental em sua Matriz Curricular. Serão observados os 

seguintes itens: as formas como os Projetos Pedagógicos fazem a associação entre os outros 

instrumentos de gestão ao tratar da Educação Ambiental. Como são apresentadas as ementas 

dos cursos que tratam da Educação Ambiental? Quais aspectos são abordados? 
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5.5.1 Biologia 

 

 

O Projeto Pedagógico do curso de Biologia faz uma projeção da Missão institucional 

com o curso da seguinte forma:  

 
Na missão institucional está expresso seu comprometimento com o 
desenvolvimento da sociedade, aspecto que é assumido pela sua Pró-reitoria de 
Extensão no seu objetivo de “propor ações sócio-comunitárias, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável de comunidades”. No momento presente, quando 
ganha forma, a constatação de que a ação antrópica sobre os ecossistemas está 
ameaçando a sustentabilidade de todo o planeta, se acentua a urgência na formação 
de profissionais na área de Ciências Biológicas, competentes em sua área de ação e 
eticamente comprometidos (PPC, 2008, p.22) 

 

O documento apresenta uma associação com a missão institucional, reforçando que os 

profissionais formados nesta área devem ir além da proteção da vida e dos recursos naturais, 

devem “promover também uma educação crítica sobre a atividade humana e seus impactos 

sobre o ambiente e sobre a população.” (PPC, 2008, p. 22). 

 

Na parte seguinte apresenta os objetivos do curso. Os objetivos específicos delineam 

os aspectos pontuais tratados no curso. Os objetivos voltados para a questão ambiental são: 

 

Que os profissionais tenham uma formação sólida e ampla dos princípios e teorias 
fundamentais da Biologia, mas também na área biotecnológica e conservacionista, 
com vistas ao uso sustentável dos ecossistemas. Que estejam preparados para as 
atividades práticas desenvolvidas em campo, seja no ensino ou no desenvolvimento 
e estudos de impacto ambiental e de recuperação de áreas. ( PPC, 2008, p. 27) 

 

No item anterior percebe-se que o Plano apresenta uma formação teórica e prática 

comprometida com a sustentabilidade do ecossistema. Outro aspecto encontrado no Projeto 

Pedagógico foi a relação estabelecida do Ensino com a Extensão e a Pesquisa, um 

compromisso assumido em todo o processo de educação. Tanto a Pesquisa quanto à Extensão 

absorvem estudantes para trabalhos científicos de iniciação científica e ações solidárias. Entre 

os trabalhos oferecidos na Extensão destacam-se: “Educação Ambiental, Pré-vestibular e o 

Museu Itinerante de História Natural. É bom ressaltar que o trabalho de integração não se 
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restringe a isso. No tópico seguinte, esclarece como é apresentada essa relação entre as 

diferentes dimensões: “Busca-se que esta integração ocorra também dentro das disciplinas”... 

A extensionalidade entendida como processo de diagnóstico e proposição de ações de 

intervenção na realidade...” (PPC, 2008, p. 27). 

 

Para entender melhor a disciplina oferecida com atividades de Extensão e Pesquisa, 

destaca-se a tabela de atividades realizadas nas disciplinas da Biologia com o propósito de 

integrar Extensão e Pesquisa. 

 

 Quadro 10 – Atividades realizadas nas disciplinas de Biologia. (1º sem. 2009). 

Atividade Disciplinas 

EXTENSÂO 

Integração com projetos de extensão (PROEX) 

Educação Ambiental: 
participação dos estudantes, 
como voluntários no PEA-
UCB, com ações 
concentradas em 
compostagem, coleta 
celetiva, Ilha da Sucessão e 
re-vegetação do Campus 
(elementos de fauna e flora, 
re-introduções e 
monitoramento). 
Estágios Supervisionados - 
Prática de Ensino I e II: 
Integração com o projeto 
Comunidade Educativa. 

Observação e análise da realidade educacional do 
DF, com visitas e desenvolvimento de atividades 
em escolas da Educação Básica. 

Formação e Prática Docente, 
Políticas e Gestão da 
Educação Básica, Teorias da 
Aprendizagem. 

Proposição de soluções 

Estágio Supervisionado - 
Prática de Ensino III: 
Elaboração de uma proposta 
de solução para um caso real, 
observado nos estágios 
anteriores. 

Disponibilização de relatórios, os relatórios de 
inventários realizados em unidades de conservação 
ou áreas públicas, como subsídio para atividades de 
gestão. 

Zoologia de Invertebrados II, 
Sistemática Vegetal II  
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Produção de material biológico ou modelos, que se 
incorporam às coleções didáticas ou ao Museu 
Itinerante de História Natural, podendo ser 
utilizado em exposições na UCB e instituições de 
ensino fundamental e médio. 

Morfologia Vegetal, 
Sistemática Vegetal I e II, 
Anatomia Vegetal, Zoologia 
de Invertebrados I e II, 
Zoologia de Vertebrados, 
Biologia do 
Desenvolvimento. 

Análise de planos de manejo existentes para 
espécies, comunidades ou unidades de conservação 
como subsídio inicial para gestão; análise de banco 
de dados de biodiversidade. 

Biologia da Conservação 

Assessoria e participação em hortas, jardins, 
viveiros e feiras de ciências em escolas públicas e 
privadas da Educação Básica. 

Fisiologia Vegetal 

PESQUISA 

Saídas de campo e realizações de experimentos, 
onde os estudantes fazem observações, levantam 
suas perguntas e também produzem seus relatórios 
de pesquisa.  

Biologia Evolutiva, Genética 
Básica 

Realização de trilhas botânicas  Sistemática Vegetal II 
Realização de mini-projetos de pesquisa, como 
atividade própria das disciplinas, compreendendo 
as etapas de planejamento, execução, análise de 
dados e divulgação na forma de relatórios na forma 
de artigos científicos (dependendo de sua 
originalidade, podem ser enviados para publicação 
ou em apresentações congressos) 

Ecologia de Ecossistemas, 
Limnologia, Sistemática 
Vegetal I, Fisiologia 
Vegetal, Zoologia de 
Invertebrados II 

Preenchimento de edital de projeto de pesquisa 
completo. (sem submissão).  Ecologia de Ecossistemas 

Análise crítica de trabalhos científicos publicados 
ou apresentados em congressos, incluindo o 
processo de busca bibliográfica. 

Biologia Evolutiva, 
Bioestatística, Sistemática 
Vegetal I, Zoologia de 
Invertebrados I, Ecologia. 

Tabela 1: (PPC, 2008, p. 29)  - Fonte: Autor.   

 

Outro aspecto analisado foi a ementa das disciplinas voltadas para a Educação 

Ambiental. Na disciplina Educação Ambiental com 60 horas e 4 créditos encontra-se a 

seguinte ementa: 
 

Histórico dos movimentos ambientais e da Educação Ambiental (EA). 
Recomendações para a prática da EA (objetivos princípios e estratégias). Práticas 
de EA não-formais e formais. Conservação e ética. (PPC, 2008, p. 61). 
 

Para desenvolver a ementa apresenta a bibliografia básica pautada nos seguintes 

autores e obras: DIAS, G.F. Atividades Interdisciplinares de Educação Ambiental. Gaia, SP, 
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4a ed. 2006 e DIAS, G.F. Fundamentos da Educação Ambiental. Universa, Brasília, 4a ed. 

2005. 
 

 

 

 

A disciplina de Gestão Ambiental, com 60 horas e quatro créditos, apresenta a 

seguinte ementa: 

 
Bases ecológicas da gestão de recursos ambientais. Desenvolvimento e meio 
ambiente: mudanças de paradigmas e o desenvolvimento sustentável. Influência de 
organizações internacionais e nacionais na gestão de recursos ambientais. 
Legislação ambiental brasileira aplicada à gestão de recursos ambientais. Política 
nacional de meio ambiente. Instrumentos de gestão ambiental. Passivos ambientais, 
Políticas e programas públicos de gestão de recursos ambientais. Certificação 
ambiental e sistemas de gestão ambiental. (PPC, 2008, p. 68) 

 

Para desenvolver a ementa no enfoque da gestão, o Plano prevê os seguintes autores e 

obras: VALLE, C. E. Qualidade Ambiental. São Paulo. SENAC, SP, 5a edição, 2002. e 

DIAS,G. F. Ecopercepção. São Paulo: Gaia, 2004. 
 

A disciplina de Políticas Ambientais – Direitos e Legislação com 60 horas e 4 créditos 

apresenta a seguinte ementa: 
 

Noções de Direito público e de Lei. Competência constitucional da União, Distrito 
Federal, Estados e Municípios. Caracterização legal do meio ambiente, recursos 
naturais e poluição. Quadro legal e institucional do meio ambiente no Brasil e no 
Distrito Federal. Instrumentos de Política Nacional de Meio Ambiente. (PPC, 2008, 
p. 89) 

 

Para desenvolver a ementa o Plano apresenta os seguintes autores e obras: 

“ANTUNES, P. de B. Direito ambiental. 5ed. Rio de Janeiro Lúmen Júris, 2001; 

MACHADO, P. AL. Direito ambiental brasileiro. 9ed. São Paulo: Malheiros, 2001 e 

MILARÉ, E. Direito do ambiente – doutrina – prática – jurisprudência – glossário. 2 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2001”. (PPC, 2008, p. 89) 

 

Além das disciplinas apresentadas o Projeto Pedagógico do curso de Biologia oferece 

atividades complementares como: ciclos de Seminários de Biologia, Workshops Temáticos, 

Semanas Universitárias, Semanas da Biologia, Grupos Temáticos, Atividades e Extensão e 

Programa de Monitoramento com integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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A instituição através do Curso de Biologia esteve envolvida nas discussões e produção 

de material pedagógico sobre as questões ambientais desde sua origem. Em 1996 lançou, pela 

Editora Universa, Cadernos da Católica, Série Biologia, ano 01 nº. 01 – Fevereiro/1996, 

tratando de temas como: Germinação de sementes de cerrado, por Raul Luiz de Melo Dusi, os 

Cladocera por Lourdes M. A.  

 

Elmoor-Loureiro e Aspectos conceituais sobre os Seres Vivos por Sueli Maria Gomes. 

No mesmo ano lançou o nº. 2 com os seguintes temas: Sugestões de práticas em Ciências: os 

Seres Vivos, por Sueli Maria Gomes, Delusões nas práticas de Ciências no Brasil, por 

Genebaldo Freire Dias e Fatores ambientais associados com a senescência das plantas, por 

Lúcio Flávio de Alencar Figueiredo.  

 

Em Dezembro lançou o nº. 3 com o tema: Mudanças no Meio Ambiente, tratando dos 

seguintes tópicos: Os Micro-Himenópteros, uma introdução por Rogério Lucio Viana Júnior, 

Mudanças globais induzidas por alterações da supercicie da terra, causadas pelas atividades 

humanas por Genebaldo Freire Dias e Correlação entre hipocampo, sono e memória por 

Humberto Machado Martins. 

 

Em Junho de 1997, a UCB, através do curso de Biologia, lançou o caderno nº. 4 sobre 

fatores determinantes de Comunidades tratando de temas como: A estrutura de comunidades 

de micro-himenópteros por Rogério L. Vianna Júnior, Predação sobre o Zooplâncton Lacustre 

por Lourdes M.A. Elmoor Loreiro.  O que é micorriza por Maria José de Oliveira dos Reis.  

 

No mesmo ano o caderno nº. 5, de autoria do prof. Genebaldo Freire Dias tratou dos 

Fundamentos de Educação Ambiental com temas como: A conceituação de Meio Ambiente, o 

Encontro de Belgrado, A Conferência de TIBLISI, o Seminário sobre Educação Ambiental 

para a América Latina, realizado na Costa Rica, o Seminário Latino-Americano de Educação 

Ambiental realizado na Argentina, o Encontro Nacional de Metodologia e Políticas para a EA,  

realizado em Brasília, o Tratado de EA para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global e a Evolução dos conceitos de EA. 

 

Além da contribuição do Curso de Biologia, outras obras foram publicadas pela 

Editora Universa com a colaboração de outros profissionais da UCB. Entre elas é possível 
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destacar obras como: Recuperação de Áreas Degradadas pela Mineração no Cerrado de 

Rodrigo Studart Corrêa, 2005, Sensoriamento Remoto Hiperespectral de Gustavo Maccedo de 

Mello Baptista, 2006, Ecologizar, Pensando o Ambiente Humano, por Maurício Andrade 

Ribeiro, 2005; Fundamentos de Educação Ambiental, por Genebaldo Freire Dias, 2004; 

Mineração e Áreas Degradadas no Cerrado, de Rodrigo Studart Corrêa e Gustavo Maccedo de 

Mello Baptista, 2004; Diagnóstico Ambiental de Erosão Laminar de Gustavo Macedo de 

Mello Babtista, 2003 e Avaliação Ambiental de Projetos em Bancos de Desenvolvimentos 

Nacionais e Multilaterais de Ivan Ricardo Gartner, 2001. 

 

 

 

5.5.2  Administração 
 

 

O curso de Administração fundamenta seu projeto pedagógico nos seguintes 

documentos: Missão Institucional, Carta de Princípios, Marco Referencial, Planos 

Estratégicos, Projeto Pedagógico Institucional e Visão se Futuro. Tais documentos servem de 

alicerce para delinear as seguintes características do profissional de administração: 

“Valorização do ser humano e seu ambiente e tendo como princípio à responsabilidade social, 

a preservação ambiental, a ética profissional e a cultura empreendedora.” (PPC, 2008, p.27).  

 

Para garantir a formação dos profissionais de Administração com as características 

apresentadas acima o curso propõe uma metodologia com temas transversais sobre 

Responsabilidade Social, Ética Profissional, Desenvolvimento Sustentável e Preservação 

Ambiental. 

 

Entre os eixos epistemológicos apresentados destaca-se o Desenvolvimento 

Sustentável e a preservação ambiental com a seguinte concepção: 

 
A lógica do meio ambiente no contexto do Curso deve trabalhar com o conflito 
entre o mundo organizacional e o meio ambiente. Trata-se, portanto, de ampliar a 
noção ambiental para a preservação do ecossistema natural, estabelecendo uma 
relação educativa que reverta à concepção de recursos para uma outra lógica 
homem-natureza, que tenha como base fundamental a noção de exploração (PPC, 
2008, p. 29). 
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O Projeto apresenta ainda um objetivo específico voltado para a questão ambiental que 

anuncia a seguinte meta: “promover de forma permanente a integração entre a organização e o 

meio ambiente, no bojo de processos de desenvolvimento sustentado e em contextos de 

grandes mudanças.” (PPC, 2008, p. 31) 

 

Dentro de uma proposta de educação que integre Ensino, Pesquisa e Extensão, o curso 

apresenta uma disciplina optativa de Gestão Ambiental com a seguinte ementa: 

 

A causa e os efeitos dos atuais problemas ambientais. Análise sistêmica do meio 
ambiente. Globalização desenvolvimento sustentável e mudanças de paradigmas. 
Bases ecológicas da gestão ambiental. Legislação ambiental brasileira aplicada à 
gestão ambiental. Política Nacional de Meio Ambiente. Instrumentos de gestão 
ambiental. Passivos ambientais. Políticas e programas públicos de gestão de 
recursos ambientais. Gestão ambiental Ana empresa. Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA), normas ISSO 14000 e certificação ambiental. (PPC, 2008, p.42) 

 

A ementa foi traçada no intuito dos profissionais incorporarem a variável ambiental na 

gestão de empresas com os objetivos de: “identificarem as causas e as conseqüências das 

questões ambientais em diferentes escalas, discutirem as bases ecológicas da gestão ambiental 

sob as premissas do desenvolvimento sustentável.” ( PPC, 2008, p. 42). 

 

No enfoque da gestão apresenta outros dois objetivos específicos: 

 

1-Analisar os principais instrumentos disponíveis e programas desenvolvidos pelo 
poder público relacionado à gestão ambiental. 2-Analisar as normas da série ISI 14 
000 relacionadas à elaboração e à implantação de sistemas de Gestão Ambiental por 
empresa. (PPC, 2008, p. 42). 

 

Ao final da análise do Projeto Pedagógico do Curso de Administração observa-se um 

embasamento nos documentos fundantes para garantir atividades ambientais alicerçadas na 

sustentabilidade e na interdisciplinaridade. A disciplina de Gestão ambiental é oferecida de 

forma optativa que só acontece mediante o preenchimento das vagas mínimas exigidas. 
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5.5.3  Pedagogia. 
 

 

O Plano Pedagógico do Curso de Pedagogia apresenta um dos eixos temáticos voltado 

para a Gestão e Sustentabilidade. Além de aulas são oferecidos os seguintes componentes: 

Laboratórios de Projetos com encontros quinzenais entre os estudantes e educadores para 

elaboração e execução de projetos nas seguintes áreas: “Educação especial e libras, Educação 

ambiental, Produção de material didático, Projeto político pedagógico e a 

interdisciplinaridade.” (PPC. 2008 p. 24).  O curso dispõe de dois créditos de Educação 

ambiental com 30 horas de teoria e 30 de laboratório. Os Laboratórios de Educação 

Ambiental acontecem na 1ª e 3ª quinta-feira do mês. 

 

 

 

5.5.4   Direito. 
 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Direito não faz associação dos documentos 

institucionais com a questão educacional. Faz apenas a identificação da disciplina de Direito 

Ambiental com quatro créditos e 60 horas aula. A ementa da disciplina de Direito Ambiental 

apresenta os seguintes elementos a serem tratados:  

 
Noções, conceitos, relações com ramos do Direito. Tutela Constitucional do Meio 
Ambiente, Tutela Civil do Meio Ambiente, Tutela Penal do Meio Ambiente, Tutela 
internacional do Meio Ambiente. Tutela Processual do Meio Ambiente. Poluição. 
Proteção do Patrimônio ambiental (PPC, 2008, p.147). 

 
 

 
 
5.5.5 Engenharia Ambiental. 

 

 

O Plano Pedagógico do Curso de Engenharia Ambiental apresenta objetivos 

específicos voltados para o conhecimento da gestão, planejamento ambiental e tecnologia 

ambiental, oferecendo formação sobre os seguintes conteúdos: “ecologia, geologia, 
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cartografia, fotogrametria, pedologia, biogeoquímica e legislação ambiental” (PPC, 2008, p. 

26). 

 

Oferece ainda um grupo de disciplinas como aplicação para disciplinas profissionais:  
 

Caracterização ambiental de bacias hidrográficas, geotecnologias, caracterização 
ambiental, estudo de recursos ambientais e energéticos, hidráulica ambiental, 
hidrologia e recursos hídricos, geotecnia ambiental, técnicas de avaliação de 
impactos ambientais, Planejamento e Desenvolvimento regional e urbano, análise 
de sistemas, modelagem ambiental, avaliação de riscos e impactos ambientais, 
auditoria e conservação e recuperação ambiental. (PPC, 2008, p.39).   

 

O curso oferece Programa de Iniciação Científica com o Projeto da Sub-bacia Riacho 

Fundo com integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão envolvendo educadores, 

pesquisadores e estudantes. No Projeto são desenvolvidas atividades de estudo do meio físico, 

estudo da biodiversidade, drenagem, tecnologias alternativas e educação ambiental. (PPC, 

2008, p.39).  Oferece outros projetos de iniciação científica como: 

 
1- Projeto de Estudos Analíticos da Água nas Bacias do Rio Descoberto e Paranoá, 
II – Projeto de Gestão Ambiental da área de construção da Usina Hidroelétrica do 
Rio Preto, III – Projeto de Planejamento e Gestão ambiental do Parque Nacional de 
Brasília, IV – Projeto Sudoeste do Distrito Federal, V – Projeto Caracterização do 
Meio Físico da Bacia do Rio São Bartolomeu, VI – Monitoramento da Pesca 
Profissional de Tarrafa como Instrumento de Manejo Ecológico do Lago Paranoá, 
VII – Solução Alternativa para o tratamento do Esgoto Doméstico associado ao 
reuso da água, VIII - Desenvolvimento de um Sistema de Suporte à Decisão mais 5 
projetos ambientais voltados para o cuidado ambienta do cerrado. (PPC, 2008, p. 
39). 

 

O Curso tem parceria com o projeto de Educação Ambiental (PEA-UCB), voltado 

inicialmente para o público interno da Universidade com atividades de compostagem, horta 

comunitária, palestras com temas sócio-ambientais. (PPC. 2008, p. 40). 

 

Além das atividades já abordadas, o curso faz parte da sua extensão no Projeto 

Microbacia do Riacho Fundo com Diagnóstico Ambiental, controle de poluição, controle de 

erosão e assoreamento além da Educação Ambiental. 
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O curso desenvolve atividades que propiciem uma integração permanente entre 

Ensino, Pesquisa e extensão: 

 
Pleno desenvolvimento do Objetivo Estratégico que propõe a “integração entre 
ensino, pesquisa e extensão”, funcionamento do colegiado de curso, realização da 
Semana Universitária e Semana de Engenharia Ambiental, realização de cursos de 
extensão e especialização, integração com o Programa de Mestrado e Doutorado em 
Planejamento e Gestão Ambiental, integração com o Projeto de Educação 
Ambiental e integração com outros cursos de graduação da Instituição. (PPC, 2008, 
p.41) 
 

Além da parceria entre Ensino, Pesquisa e Extensão as disciplina permitem uma 

concepção de integração entre o Projeto Pedagógico do curso com o Projeto Político 

Institucional, a Carta de Princípios e a Missão Institucional. Com o embasamento apresentado 

o Projeto prevê uma “formação profissional capaz de intervir e modificar as relações 

antrópicas e o meio ambiente no Distrito Federal e no seu entorno.” (PPC, 2008, p.48). 

 
O Plano Pedagógico prevê um perfil de gestão e formação continuada crítico com as 

seguintes exigências: 

 
Conhecer, apropriar-se e cumprir os parâmetros oficiais da instituição, do Curso de 
Engenharia Ambiental, como base no regimento da educação superior no Brasil, 
fomentar a discussão crítica dos mesmos entre seus pares e com a instituição como 
um todo, ( PPC,2008, p.53) 
 

 

Nesta etapa serão destacadas as disciplinas mais envolvidas com a Educação 

Ambiental pelo conteúdo exigido em suas ementas. A disciplina de Avaliação de Riscos e 

Impactos Ambientais apresenta a seguinte ementa: 

 
Conceitos de risco ambiental. Metodologia de avaliação do risco ambiental. Planos 
de contingência. Estudo de caso. Conceitos básicos de impacto ambiental. Conceito 
de avaliação de Impacto Ambiental. (AIA). Elaboração de EIA/RIMA. 
Contabilidade de recursos naturais. (P.79) 

 

A disciplina de Economia Ambiental, com 60 horas de teoria e nenhuma hora de 

prática e laboratório, é oferecida com a seguinte ementa: 

 
Introdução à Economia; Economia do Meio Ambiente; Recursos Ambientais e 
Propriedade Privada; Desenvolvimento Sustentável; Nível Ótico de Poluição; 
Instrumentos de controle Ambiental; Instrumentos Reguladores; Instrumentos 
Econômicos; Instrumentos Padronizados Internacionais; Avaliação monetária do 
Meio Ambiente; Valor Econômico Total; Métodos de Avaliação Monetária do 
Meio Ambiente; análise de Custo Benefício. (PPC, 2008, p.98) 
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A disciplina de Planejamento Ambiental Urbano, com 30 horas de teoria e 30 de 

laboratório, apresentam uma ementa voltada para a resolução de problemas ambientais 

urbanos: 

 
Planejamento ambiental urbano; Relações Homem/Natureza, Elementos 
norteadores do Planejamento Ambiental Urbano; Fases do Planejamento Urbano; 
Bases teóricas e metodológicas do processo de urbanização, Espaço urbano e 
paisagem; Urbanização e qualidade ambiental; Expansão urbana e impactos 
ambientais, Planejamento urbano e educação ambiental; Condicionantes geo-
ecológicos urbanos; Técnicas de análise e percepção ambiental; Geotecnologia 
Ambiental Urbana e Planos diretores. (PPC, 2008, p. 115) 

 

Outra disciplina oferecida pelo Curso de Engenharia Ambiental é: Políticas 

Ambientais – Direitos e Legislação. Com 60 horas teóricas e nenhuma de laboratório e prática 

oferece a seguinte ementa: 

 
Noções de Direito público e da Lei; Competência constitucional da União; Distrito 
Federal; Estado e Municípios; Caracterização legal do meio ambiente; recursos 
naturais e poluição; Quadro legal e institucional do meio ambiente no Brasil e no 
Distrito federal; Instrumentos de Política Nacional de Meio Ambiente. ( PPC, 2008 
p. 117) 

 
 

A disciplina de Sistemas de Gestão Ambiental com 30 horas de teoria e 30 horas de 

Laboratório apresenta a ementa com os seguintes conteúdos: 

 
Gestão Ambiental de unidades produtivas; Introdução às normas de sistemas de 
referência: BS 7750 e isso 9000; Normas de gestão ambiental – ISO série 14 000; 
Implantação de sistemas de gestão ambiental; Análise ambiental de produtos e 
processos; Introdução à Auditoria Ambiental; Administração e organização de 
empresas; Métodos de planejamento e controle. (PPC, 2008, p. 126) 

 

Além das disciplinas apresentadas o curso oferece ainda Técnicas de Avaliação de 

Impactos Ambientais com 30 horas de teoria e 30 de laboratório com a seguinte ementa: 

 
Conceituação de impacto ambiental; Fatores ambientais; Evolução das 
metodologias de análise de Impacto ambiental; Aplicação dos estudos de AIA no 
Brasil e no Mundo; Uso de técnicas específicas de avaliação seja na ária de 
Planejamento e Gestão Ambiental, seja na área de tecnologias Ambientais. 
( PPC, 2008, p.127) 
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O Plano Pedagógico do curso de Engenharia Ambiental oferece a disciplina Educação 

Ambiental e outras disciplinas que garantem a formação ambiental, tanto na área de Educação 

quanto de Planejamento e Gestão Ambiental. O que pode ser questionado é a quantia de aulas 

teóricas e práticas ou laboratórios para desenvolver as habilidades e competências necessárias. 

 

 
 
5.5.6 Física. 
 
 

O Projeto Pedagógico do Curso de Física não apresenta a relação do Projeto com os 

documentos institucionais na questão da sustentabilidade e do cuidado ambiental. Porém 

apresenta um objetivo específico confirmando a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão, estabelecendo uma linha de pesquisa em sintonia com a Engenharia Ambiental. Ao 

traçar as áreas de fronteira do curso destaca a Física e Meio Ambiente – Poluição sonora e 

ambiental urbana estabelece alguns aspectos e objetivos comuns como: 

 
Linha de pesquisa e extensão multidisciplinar na área de Planejamento e Gestão 
Ambiental e Controle de Poluição Sonora que envolve educadores e estudantes dos 
cursos de Física, Engenharia Ambiental e Fisioterapia, além do Mestrado em 
Planejamento e Gestão Ambiental. (PPC, 2008, p. 59) 

 

Para cumprir a ementa traçada do curso em parceria com outros cursos de graduação e 

pós-graduação destaca os seguintes objetivos: 

 
Diagnosticar o clima de ruídos de diferentes zonas do DF; identificar as principais 
fontes de poluição sonora; fornecer subsídios aos administradores e legisladores, 
incentivar e colaborar com programas de educação ambiental e criar ferramentas de 
suporte para decisões na área de poluição sonora. (PPC, 2008, p.59) 

 
 

O curso oferece a disciplina optativa de Física Ambiental com a seguinte ementa: 
 

Energia e a questão ambiental; Equilíbrio técnico da Terra e efeito estufa; camada 
de ozônio e radiação cósmica; Poluição e impactos ambientais (água-ar-solo); 
Legislação ambiental e planejamento e gestão ambiental. .(PPC, 2008, p.91) 

 

A análise do Projeto pedagógico do Curso de Física permitiu observar que o curso 

colocou Física ambiental como disciplina optativa, porém no Projeto Pedagógico faz pouca 

referência ao compromisso com a questão ambiental. 
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Os demais cursos não oferecem opção explícita de Educação Ambiental nos PPCs. 

Apenas fazem referência à Missão Institucional e a sustentabilidade mais focada na auto-

sustentação dos cursos dentro da instituição do que o enfoque ambiental mais amplo conforme 

orientação do PDI e PPI.  

 

Outro aspecto analisado a seguir é a Matriz Curricular dos cursos para entender a 

forma de apresentação das disciplinas e a distribuição de horas de laboratório, prática e teoria. 

Ajuda entender também a oferta de disciplinas obrigatórias e optativas.  

 
 

 

 

5.6   MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS. 
 

 

5.6.1 Cursos de graduação que incluem disciplinas relacionadas à Educação Ambiental 

na Matriz Curricular / 2009 

 

 

 Os Cursos de Graduação, abaixo relacionados, incluem disciplinas relacionadas à 

Educação Ambiental na Matriz Curricular atualizada e disponibilizada para o exercício letivo 

do primeiro semestre de 2009. 

 

Os quadros destacam a estrutura e modalidades como são oferecidas as disciplinas 

voltadas para o enfoque ecológico. As abreviações apresentadas nos quadros representam: 

Sem: Semestre; Seq. Seqüência; Código; Código da disciplina; Crd. Créditos; Teo. Teoria; 

Lab. Laboratório; Pra. Aulas práticas e Tot, Total de horas. As disciplinas que preenchem 

apenas o código na primeira parte do quadro são disciplinas optativas as demais são 

obritgatórias. 
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5.6.1.1  Curso: 325 Ciências Biológicas - Grau: 3 - Currículo: 2550 

Carga Horária Total: 2940 

Qt de Créditos Disc. Obrig: 152 

Data Início: 03/12/2007  

Graduação: Licenciatura Plena 

Aprovação: Rec. Pela PM nº. 977, de 02/04/2002, DOU de 03/04/2002. Alt. Res. CONSEPE 

nº. 68/2007 de 22/11/2007. 

Carga Horária Optativa: 150 

Turnos: Matutino Vespertino e Noturno 

 

 

 
Quadro 11 - Disciplinas ambientais do curso de Biologia. (1º Sem. 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip.  Min.  C.  S. 

Lim 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab

. 

 
Pra

 
Tot. 

 
07 37 G25022 Educação 

Ambiental
27 04 60 00 00 60 

 
  G26020 Políticas 

Ambientais
Direito e 

Legislação

 04 60 00 00 30 
 

Fonte: Autor.   
 

O Curso de Biologia oferece Educação ambiental na Matriz curricular como disciplina 

obrigatória com quatro créditos sendo 60 horas de teoria e zero hora de Laboratório de 

Prática. Oferece ainda a disciplina Políticas Ambientais – Direto e Legislação como disciplina 

optativa com quatro créditos sendo 60 horas de teoria e zero de Laboratório e Prática. 

 

 

5.6.1.2 Curso: 326 Engenharia Ambiental - Grau: 3 - Currículo: 2650 

Carga Horária Total: 3655 

Data Início: 03/12/2007  

Graduação: Engenheiro Ambiental 



 75

Aprovação: Resolução CONSEPE nº. 004/99 de 21/05/99. Reconhecido pela PM nº. 2825, 

DOU de 10/09/2004. Alter.: Res. CONSEPE nº.72/2007 de 22/11/2007. 

Turno: Matutino 

 

 

 

 

 
Quadro 12 – Disciplinas ambientais da Engenharia Ambiental. (1º Sem. 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq
. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip./ Min  C./ 
S. Lim. 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

06 38 G26020 Políticas  
Ambientais 
Direito e  
Legislação 

 04 60 00 00 60 
 

07 44 G26026 Métodos de  
Educação  
Ambiental 

 04 30 30 00 60 
 

08 48 G26030 Avaliação  
de Riscos e  
Impactos  
Ambientais 

40 04 30 30 00 60 

08 49 G26031 Economia  
Ambiental 

32 04 30 30 00 60 
 

09 57 G26037 Saúde  
Ambiental 

 04 45 15 00 60 
 

Fonte: Autor.   
 

O curso de Engenharia ambiental oferece as disciplinas: Políticas-Direito e Legislação, 

Método de Educação Ambiental, Avaliação de Riscos e Impactos Ambientais, Economia 

Ambientas e Saúde Ambiental, sendo todas com 4 créditos. As disciplinas Métodos de 

Educação Ambiental, Avaliação de Riscos e Impactos ambientais e Economia Ambiental 

oferecem trinta horas de teoria e 30 horas de prática em cada disciplina. A disciplina de 

política Ambiental oferece 60 horas de teoria e zero de laboratório e prática. A disciplina de 

Saúde ambiental oferece 45 horas de teoria, 25 de laboratório e zero de prática. 
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5.6.1.3 Curso 302 Pedagogia - Grau: 3 - Currículo: 0250 

Carga Horária Total: 3215 

Data Início: 03/12/2007  

Graduação: Licenciatura Plena 

Aprovação: Reconhecido pelo Decreto nº. 79.845/77 DOU de 24/06/77. Alter: Res. 

CONSEPE nº. 87/2007 de 22/11/2007. 

Turno: Noturno 
 

Quadro 13 – Disciplina ambiental do curso de Pedagogia. (1º Sem. 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip./ Min  C./ S. 
Lim. 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

02 10 G02006 Educação 
Ambiental 

 02 30 30 00 60 
 

Fonte: Autor.   
 

O Curso de Pedagogia apresenta a disciplina de Educação Ambiental na Matriz 

Curricular como disciplina obrigatória com dois créditos sendo 30 horas de teoria e 30 de 

laboratório com zero de prática. 

 

 

Curso Técnico 

5.6.1.4  Curso: 341 CST - Gestão Ambiental  - Grau: 3 - Currículo: 4101 

Data Início: 26/11/2008  

Graduação: TecnólogoHabilitação: 

Aprovação: Resolução CONSEPE Nº 58/2006 de 28/11/2006. 

Turnos: Noturno 

 
Quadro 14 – Disciplinas ambientais do curso de Gestão Ambiental. ( 1º sem. 2009). 
     

Pré-
Requisito 

 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq
. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip. Min  
C.  S. Lim. 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

02 06 G41004 Planejamento  05 60 00 30 90 
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Ambiental  
02 07 G41005 Educação 

Ambiental 
 05 60 00 30 90 

 
02 08 G25059 Gestão  

Ambiental 
 04 30 00 30 60 

 
04 17 G41011 Monitoramento  

Ambiental 
 05 60 00 30 90 

 
Fonte: Autor.   
 

O Curso de Gestão Ambiental oferece Planejamento Ambiental, Educação Ambiental, 

Gestão Ambiental e Monitoramento Ambiental, sendo todas incluídas na Matriz Curricular 

como disciplinas obrigatórias. Entre as 4 disciplinas oferecidas, apenas Gestão Ambiental 

oferece 30 horas de teoria e 30 de prática, as demais oferecem 60 horas de teoria e 30 de 

prática. 

 

 

5.6.1.5  Curso: 303 Administração - Grau: 3 - Currículo: 0350 

Data Início: 03/12/2007  

Graduação: Bacharel 

Aprovação: Reconhece. pelo Decreto nº. 79.845/77 DOU de 24/06/7. Rec. renovado pela PM 

nº. 3.109, DOU de 12/09/2005. Alt. Res. CONSEPE 

nº. 66/2007 de 22/11/2007. 

Turnos: Matutino e Noturno 

 
Quadro 15 – Disciplina ambiental do curso de Administração. (1º Sem. 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq
. 

 
Códig
o 

 
Discipli
na 

 
Discip.              Min  
C.             S. Lim. 

 
Crd
. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

  G250
59 

Gestão 
Ambient
al 

 04 30 00 30 60 
 

Fonte: Autor.   
 

O curso de Administração oferece a disciplina de Gestão Ambiental como optativa, 

com 4 créditos sendo 30 horas de teoria, 30 de prática e zero de laboratório, totalizando 60 

horas. Mesmo sendo oferecida, não é efetuada em todos os semestres por falta de número 

mínimo de estudantes. 
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5.6.1.6  Curso: 316 Direito - Grau: 3 - Currículo: 1650 

Carga Horária Total: 3790 

Data Início: 03/12/2007  

Graduação: Bacharel 

Aprovação: Rec. pela PM. nº. 2069/02, de 18/07/02. Renov. Reconh. PM 4.509, DOU de 

26/12/2005. Alt. Res. CONSEPE nº. 71/2007 de 

Carga Horária Disc. Obrig.: 3540 

Turnos: Matutino e Noturno 

 

 
Quadro 16 – Disciplina ambiental do curso de Direito. (1º Sem 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip./Min 
C./S. Lim. 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

10 54 G16049 Direito 
Ambiental 

 04 60 00 00 60 
 

Fonte: Autor.   
 

O curso de Direito oferece Direito Ambiental na Matriz Curricular como disciplina 

obrigatória com 4 créditos, sendo 60 horas de teoria e zero de prática e laboratório. 

 

 

5.6.1.7 Curso: 354 Engenharia Civil - Grau: 3 - Currículo: 5450 

Carga Horária Total: 3730 

Data Início: 02/10/2008 Observações: 

Graduação: Engenheiro Civil 

Aprovação: Aguardando Resolução 

Turno: Matutino 
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Quadro 17 – Disciplinas ambientais do curso de Engenharia Civil. (1º Sem. 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip./Min  C./S. 
Lim. 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

06 33 G26017 Geotecnia  
Ambiental 

28 04 30 30 00 60 
 

06 35 G26031 Economia  
Ambiental 

18 04 60 00 00 60 
 

  G03020 Planejamento 
Ambiental  
Urbano 

32 04 30 30 00 60 
 

  G26033 Sistema de 
 Gestão  
Ambiental 

04 04 30 30 00 60 
 

Fonte: Autor.   
 

O Curso de Engenharia Civil oferece  Gestão Ambiental e Economia Ambiental como 

disciplinas obrigatórias com quatro créditos cada e Planejamento Ambiental Urbano e Sistema 

de Gestão Ambiental como disciplinas optativa com quatro créditos cada. 

 

A disciplina de Geotecnia Ambiental oferece 30 horas de teoria, trinta horas de 

laboratório e zero de prática. A disciplina de Economia Ambiental oferece 60 horas de teoria 

e zero de laboratório e teoria. Entre as optativas, O Planejamento Ambiental Urbano oferece 

30 horas de teoria, 30 de laboratório e zero de prática. Sistemas de Gestão Ambiental oferece 

30 horas de teoria e 30 de laboratório com zero de pratica. 

 

 

5.6.1.8  Curso: 323  Física  - Grau: 3 - Currículo: 2350 

Carga Horária Total: 2805 

Data Início: 03/12/2007  

Graduação: Licenciatura Plena 

Aprovação: Rec. pela PM nº. 412, de 08/02/02, DOU de 13/02/02. Alt. Res. CONSEPE nº. 

83/2007 de 22/11/2007. 

Turno: Vespertino Noturno 
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Quadro 18 – Disciplina ambiental do curso de Física. (1º Sem. 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip /Min  C  
/S. Lim. 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

  G23029 Física 
Ambiental 

                               
50 

04 00 30 30 60 
 

Fonte: Autor.   
 

O Curso de Física oferece Física Ambiental como disciplina obrigatória na Matriz 

Curricular com 4 créditos, sendo trinta horas de laboratório, 30 horas de prática e zero de 

teoria. 

 

 

Cursos Técnicos 
 
5.6.1.9 Curso: 340  CST Logística - Grau: 3 - Currículo: 4001 

Qt de Créditos Disc. Obrig: 111 

Data Início: 26/11/2008 Observações: 

Graduação: Tecnólogo 

Aprovação: Resolução CONSEPE Nº. 55/2006 de 28/11/2006. 

Turno: Noturno 

 
Quadro 19 – Disciplina ambiental do curso de Logística. (1ª Sem. 2009). 
     

Pré-Requisito 
 

 
Carga Horária 

 
Sem 

 
Seq. 

 
Código 

 
Disciplina 

 
Discip./ Min C./ S. 
Lim. 

 
Crd. 

 
Teo. 

 
Lab. 

 
Pra 

 
Tot. 
 

02 08 G25059 Gestão  
Ambiental 

 04 30 00 30 60 
 

Fonte: Autor.   
 

O curso de Logística oferece Gestão Ambiental na Grade curricular como disciplina 

obrigatória com quatro créditos sendo 30hs de teoria e 30hs de prática, somando 60 horas. 
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5.6.2 Cursos Presenciais que não Incluem Educação Ambiental na Matriz  

Curricular. 

 

Os cursos de Graduação presencial que não oferecem disciplinas de Educação 

ambiental em suas Matrizes Curriculares são: Biomedicina; Ciências da Computação; 

Contabilidade; Economia; Educação Física (Bacharel); Educação Física (Licenciatura); 

Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Fisioterapia; Jornalismo; Letras, Inglês; Letras Português; 

Matemática; Medicina; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Publicidade; Química; Relações 

Internacionais; Serviço Social e Sistemas de Informação e os cursos técnicos: Análise de 

Desenvolvimentos de Sistemas; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão da Tecnologia de 

Informações; Gestão Pública; Rede de Computadores. 

 
 
Mesmo que a pesquisa tenha demonstrado que tais cursos não incluem educação 

Ambiental na Matriz curricular os depoimentos a seguir confirmam que algumas ações 

pontuais estão sendo realizadas no enfoque específico do curso: 

“Eu faço minha parte levando sempre comigo a minha caneca para beber água, pois temos 
que nos educar e conscientiza a população de que um simples gesto de não usar copinhos 
descartáveis faz uma diferença enorme para meio ambiente.” (Estudante/ 3º Biom.). 
 
“Além de adotar medidas para a conservação do meio ambiente como racionalizar a água e a 
energia, tento transmitir essa preocupação a meus familiares.” (Estudante/5º Letras). 
 
“Participo do Projeto Construindo a Cidadania por meio das Cooperativas de Catadores do DF 
realizado na UCB.” (Estudante/3 Econ.) 

“Utilizando materiais recicláveis, contribuindo com a coleta seletiva de lixo, economizando 
água etc.” (Estudante/. 1º Med.). 

“No currículo do curso é possível notar o trabalho das questões ambientais nas matérias 
básicas com ética, por exemplo.” (Estudante/2º Enf.). 
 
“No meu curso são sempre discutidas questões ambientais, hábitos e melhorias que podem 
ser providenciadas.” (Estudante/ 8º Psico.). 
 
“Foi criado o NEMAR (Núcleo de Estudos de Meio Ambiente e Relações Internacionais) em 
meu curso.” (Estudante/6º Rel. Intern.)  
 
“A matéria, Saúde e sociedade, tenta integrar e expor ao aluno a importância da educação 
ambiental no âmbito de saúde coletiva, mostrando a importância da educação ambiental no 
que se refere à qualidade de vida coletiva.” (Estudante/1ºOdont.) 
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“Na verdade há o projeto de Educação ambiental por toda a faculdade, a separação de lixo, 
formas de reciclagem, incentivo à preservação.” (Estudante/ 8º Ed. Fís.) 

Na etapa seguinte é possível conhecer o Projeto de Educação Ambiental da UCB, um 
instrumento institucional de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental. 

 

 

 

5.7  PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.  

 

 

O PEA (Projeto de Educação Ambiental) da UCB teve início em Agosto de 1999 com 

o objetivo de “incorporar a dimensão sócio-ambiental nas ações da UCB e ajustar sua pegada 

ecológica, em prol da sustentabilidade humana.” (DIAS, 2005, p.14). O projeto instalou-se 

com os seguintes objetivos específicos: difundir, na instituição, práticas compatíveis com as 

premissas do Desenvolvimento Sustentável por meio dos diversos processos que compõem o 

cotidiano da UCB como:  

- Acolhida aos Calouros;  

- Ambientação do Campus; 

- Central de Reuso;  

- Coleta Seletiva;  

- Compostagem;  

- Conservação de Energia; 

- Conservação de Qualidade Sonora;  

- Corpo de Voluntários,  

- Conservação de Energia;  

- Racionalização do uso da água;  

- Elaboração de indicadores de sustentabilidade;  

 

Além das premissas assumidas perante a instituição, o projeto incentiva a promoção e 

incorporação progressiva de correções e novos procedimentos no metabolismo energético-

material da UCB, a produção de recursos instrucionais para o processo de Educação 

Ambiental do PEA e promoção da construção da Agenda Ambiental da UCB. (DIAS, 2005). 
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Dias (2005) destaca que o PEA surgiu como uma forma de catalisar ações, dentro da 

Instituição, que ajudassem a sensibilizar as pessoas e promover mudanças de hábito, 

necessários para o desenvolvimento de uma nova cultura de responsabilidade sócio-ambiental 

que possibilitar a incorporação da dimensão ambiental em suas ações. O Projeto sempre 

esteve envolvido com o processo educacional dos cursos oferecendo atividade de 

sensibilização e promoção da EA voltado para a sustentabilidade e a sadia qualidade de vida. 

 

O estudo do documento Ecos de um Projeto de Educação Ambiental, lançado em 2005 

por Dias, permitiu constatar que em Maio de 2000 o PEA propôs uma minuta de Política 

Ambiental para a UCB, aprovada pelo então Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

 

A minuta propõe uma Política Ambiental Institucional em sintonia com os princípios 

da Lei 9.795. Entre os itens aprovados destacam-se:  

 

- Uma política ambiental que abrange a totalidade das atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão;  

- A inclusão da dimensão ambiental em todos os cursos proporcionando aos estudantes 

uma visão global das questões ambientais, desenvolvendo habilidades que garantam a 

sustentabilidade humana;  

- Redução de efluentes e resíduos com ações que assegurem a excelência operacional; 4 –  

eliminação do passivo ambiental;  

- Aprimoramento contínuo e prevenção da poluição;  

- Comunicação permanente com toda a comunidade acadêmica;  

- Cumprimento da legislação ambiental promovendo a correção e o aperfeiçoamento 

contínuo dos seus processos para tornar a instituição ambientalmente correta.  

 

Tais itens podem estar incluídos nos Instrumentos de Planejamento e Gestão da UCB. 

O maior desafio não é criar algo novo, mas assumir de forma integral, permanente e efetiva os 

princípios já firmados em tais documentos e torna-los uma realidade institucional assumida 

por todos.  

 

 A análise documental dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação 

Ambiental permitiu observar que os documentos com atualização mais antiga como a Missão 

Institucional, Carta de Princípios e o Planejamento Estratégico 1999- 2010 não apresentam de 
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forma explícita, o enfoque ambiental no processo Formativo, porém destaca alguns princípios 

como, a valorização da vida em todas suas formas que permitem o desenvolvimento da 

Educação Ambiental, a conservação do Meio Ambiente, a sadia qualidade de vida, os valores 

sociais, e a sustentabilidade, porém, carece de propostas de formação de competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Político Pedagógico, 

atualizados em 2008 apresentam uma abordagem mais explícita sobre o enfoque ambiental no 

processo formativo, com ênfase na formação do cidadão e profissional, comprometidos com a 

ética, qualidade ambiental, justiça social e a sustentabilidade da vida em todas as formas. 

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, na grande maioria, estão votados para conteúdos, 

habilidades e competências estipuladas pelo perfil profissional, traçado pelo Curso. 

 

 Entre os 36 PPCs analisados, oito procuraram adequar os Instrumentos com a 

preocupação ambiental. Entre os oito cursos que tratam da questão ambiental, destacam-se a 

Biologia, a Engenharia ambiental e a Gestão Ambiental por serem específicos da área.  

 

A Biologia pelo envolvimento histórico, desde sua origem na Instituição, com o 

cuidado ambiental na produção de material didático, textos, adequação à legislação e política 

ambiental e livros sobre a educação ambiental reconhecidos no Cento - Oestes, no Brasil e no 

exterior.  

 

O curso de Engenharia Ambiental se destaca nos seguintes conhecimentos: 

Planejamento Ambiental e Tecnologia Ambiental com conhecimento sobre Ecologia, 

Geologia, Cartografia, Fotografia, Pedologia, Biogeoquímica e Legislação Ambiental. 

Comporta também o Projeto Educação Ambiental PEA-UCB com temas sócio-ambientais e 

atividades de integração entre ensino pesquisa e extensão. Tais cursos oferecem uma ou mais 

disciplina voltadas para a questão ambiental e fazem a ligação do Projeto Pedagógico do 

curso com o Projeto Pedagógico Institucional, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a 

Carta de Princípios e a Missão Institucional.  
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O Curso de Gestão Ambiental oferece: Planejamento Ambiental, Educação Ambiental, 

Gestão Ambiental e Monitoramento Ambiental.  

 

Os PPCs dos cursos que não oferecem disciplinas específicas não apresentam 

orientações para o desenvolvimento da Educação Ambiental integrada ao programa dos 

cursos. As ementas dos cursos que oferecem disciplinas voltadas para a questão ambiental 

indicam o estudo de elementos necessários ao exercício profissional. As ementas dos demais 

cursos não abordam a questão ambiental. 

 

O PEA procura incorporar a dimensão sócio-ambiental nas ações da UCB e ajustar sua 

pegada ecológica, em prol da sustentabilidade humana desde sua criação em 1999 com 

resultados positivos na difundir e implementação de práticas compatíveis com as premissas do 

Desenvolvimento Sustentável através de ações voltadas para a conservação ambiental.  

 

Dias (2005) destaca que o PEA surgiu como uma forma de catalisar ações dentro da 

Instituição que ajudasse a sensibilizar as pessoas e promover mudanças de hábito, necessárias 

para o desenvolvimento de uma nova cultura de responsabilidade sócio-ambiental, e que 

possibilitar a incorporação da dimensão ambiental em suas ações.  

 

O estudo das Matrizes Curriculares dos  cursos que oferecem disciplinas voltadas para 

a questão ambiental revela que existe maior ênfase nas aulas teóricas com 825 horas de teoria, 

255 horas de laboratório e 210 horas de prática.   

 

Mesmo que a lei 9.795 não exija a inclusão de tais disciplinas na Grade Curricular é 

possível oferecer maior equilíbrio de horas entre teoria, laboratório e prática.  Os dados 

documentais apresentem algumas fragilidades em relação ao estudo teórico ou prático, as 

informações colhidas dos estudantes entrevistados.  Revelam uma consciência maior sobre os 

problemas ambientais, com práticas de preservação e cuidados ambientais. 

 

Após a investigação documental, buscou-se informações com a comunidade acadêmica 

sobre a percepção da adequação dos instrumentos necessários para a incorporação da 

Educação Ambiental no processo formativo dos Cursos de Graduação que serão usadas tanto 

para sintetizar os resultados da investigação documental quanto para da entrevistas com a 

comunidade acadêmica. 



6 ANÁLISE E SÍNTESE DAS ENTREVISTAS. 
 

As entrevistas objetivaram colher informações de Estudantes, Professores, Diretores e 

Gestores sobre a adequação dos Instrumentos Institucionais de Planejamento e Gestão da 

Educação Ambiental nos Cursos de Graduação conforme parâmetros da Lei 9.795 de Abril de 

1999, que regulamentam a Política Nacional de Educação Ambiental. Para tanto foram 

realizadas quatro questões sobre contribuição com a Educação Ambiental: 

 

- Adequação dos Instrumentos Institucionais de Planejamento e Gestão aos critérios da 

Lei;  

- Formação complementar dos professores para adequação dos princípios da EA;  

- Relação entre as linhas; 

- Integração dos Projetos de EA aos Programas dos cursos. 

 

Para facilitar a síntese e análise das informações, dividiram-se os participantes da 

pesquisa em quatro grupos:  

 

- Grupo 1 (G1) dos estudantes dos cursos que incluem uma ou mais disciplinas voltada 

para a questão ambiental;  

- Grupo 2 (G2) dos estudantes que não incluem na Matriz Curricular Educação Ambiental;  

- Grupo dos educadores; 

- Grupo dos diretores e gestores.  

 

 O objetivo é avaliar as estratégias institucionais de implementação da educação 

ambiental a partir das propostas apresentadas pela lei como comunicação, formação dos 

professores, adequação dos Instrumentos Institucionais, integração entre os projetos e 

programas ambientais e os programas dos cursos. Os resultados serão analisados a partir das 

informações oferecidas pelos entrevistados nas cinco questões formuladas e confrontadas com 

o resultado do estudo documental. 
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6.1 RESULTADO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM ESTUDANTES DO GRUPO 
(G1). 

 

 

Grupo 1: (G1) Cursos: Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Pedagogia, 

Administração, Direito, Engenharia Civil,  

Cursos técnicos: Física Logística, Gestão Ambiental. 

Total: 73 participantes 

 

  

6.1.1  1ª Questão (G1) 

A Lei 9.795 apresenta o conceito de Educação Ambiental da seguinte forma: Art. 1º 

Entende-se por Educação Ambiental o processo por meio dos qual 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. 

 

Enquanto estudante da instituição você contribui para a consecução dos objetivos da 

educação ambiental conforme as construções indicadas pela Lei? 

 

 

Contribuição com a consecução dos objetivos da Educação Ambiental (G1) 
 

Quadro 20    
Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 59 33 (1º); 3(2º); 7 (3º); 3 (4º); 5 (5º) 3 (6º); 4 (7º); 1 (9º). 

Não: 5 2 (1º); 2 (4º); 1 (6º). 

Desc: 9 7 (1º); 1 (2º); 1 (3º) 

Fonte: Autor.   
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1ª questão

81%

7%

12%

sim
não
desconheço

 
      Gráfico 1- Questão 1 %/ Contribuição para a consecução dos objetivos da educação ambiental  (G1) 
      Fonte: Autor.   
 

Os estudantes que responderam afirmativamente à primeira questão sobre a 

contribuição com a consecução da Educação Ambiental destacaram ações como: diálogo com 

as pessoas sobre o meio ambiente; coleta adequada de resíduos; mudança de hábitos; cuidado 

com o desperdício de água, com o ambiente onde se vive e conservação do meio ambiente. A 

grande maioria afirma contribuir com as atitudes mais convencionais como: jogar lixo na 

lixeira; coleta seletiva; preservar o meio ambiente; reciclagem de lixo orgânico e mantendo o 

ambiente limpo. Um grupo menor afirma contribuir com a educação ambiental; usar de forma 

racional os recursos naturais; o reaproveitamento da água da chuva para irrigação das plantas 

e limpeza de calçadas. Outras posições mais isoladas enfatizam o cuidado em não desperdiçar 

papel; manter um ambiente saudável no campus; mudar os hábitos de consumo e contribuir 

com os projetos de educação ambiental.  

 

Os que afirmam não contribuir justificam que conhecem o certo, porém continuam 

fazendo o errado. Afirmam que falta motivação sobre o assunto, por parte dos responsáveis 

do curso e da Instituição. 

 

 

6.1.2  2ªQuestão (G1) 

Ao tratar da Educação Superior o Artigo 10º da Lei 9.795 destaca a forma como a 

educação ambiental será desenvolvida: A educação ambiental será desenvolvida como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal.  

 



 89

Partindo das três características do desenvolvimento prático da educação ambiental 

estipulados pela lei, os instrumentos de Gestão pedagógica (Plano de ensino, Matriz 

Curricular, Projeto Pedagógico do Curso, Plano de desenvolvimento Institucional, Projeto 

Pedagógico Institucional) foram adequados para garantirem a educação ambiental integrada, 

contínua e permanente aos estudantes do seu curso? 

 

 

Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica (G1) 
 

Quadro 21   
Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 17 7 (1º); 1 (2º); 1 (3º); 2 (4º); 2 (6º); 2 (7º); 2 (9º) 

Não: 19 11 (1º); 3 (3º); 1 (4º); 1 (5º); 2 (6º); 1 (7º). 

Desc: 37 24 (1º); 2 (2º); 5 (3º); 2 (4º); 4 (5º). 

Fonte: Autor.   
 

2ª questão

23%

26%

51%
sim
não
desconheço

 
Gráfico 2 - Questão 2 -% / Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica. (G1). 

       Fonte: Autor. 
 

Na segunda questão, as justificativas positivas sobre a adequação dos instrumentos 

pedagógicos para garantirem uma educação integral, contínua e permanente conforme os 

parâmetros do artigo 10º da Lei foram pouco objetivas como: justificativa que isso faz parte 

do curso ou a afirmação de ter uma matéria que trata deste assunto. Destacam ainda a 

inclusão do direito ambiental no curso; a apresentação dos projetos; a busca comum de um 

futuro melhor; a fala de alguns professores sobre a Educação ambiental e a boa relação de 

diálogo com a instituição.  
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Ao responderem negativamente destacam a falta de informação adequada, de 

currículo que privilegie o assunto; a falta de atividades práticas; o fechamento do currículo 

para novas propostas; o destaque absoluto para as disciplinas convencionais do curso e 

comodismo dos educadores em modificarem os projetos pedagógicos dos cursos. Os 26% que 

não percebem a adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica é elevada 

e denunciam a falta de integração da lei ao programa do curso; a falta de esclarecimento e 

política contínua por parte da Universidade; o despreparo para trabalhar de forma 

interdisciplinar e a fragmentação do ensino. Em relação a esta questão há que se destacar a 

porcentagem de 51% dos que afirmam desconhecer a adequação dos instrumentos. 

 

 

6.1.3  3ª Questão (G1) 

O Art. 11º afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação 

de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Em artigo único afirma: Os 

professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, 

com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental.  

 

No artigo 4º da lei destaca os seguintes princípios:  
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a concepção do 
meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 
natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o 
pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
práticas sociais; V - a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a 
abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 
globais; VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural. 

 
Os professores do seu curso atendem adequadamente aos princípios da Política 

Nacional de Educação ambiental no exercício da docência?  
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Formação complementar dos professores em atividade (G1). 
 

Quadro 22      
Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 27 11 (1º); 3 (2º); 6 (3º); 1 (4º); 2 (5º); 2 (6º); 2 (9º). 

Não: 12 7 (1º); 1 (2º); 3 (5º); 1  (7º) 

Desc: 34 24 (1); 1 (2º); 2 (3º); 2 (4º); 1 (6º); 3 (7º); 1 (9º). 

Fonte: Autor 

3ª questão

37%

16%

47%
sim
não
desconhço

 
Questão 3 -% / Formação complementar dos professores em atividade. (G1). 

      Fonte: Autor.   
 

Ao justificarem positivamente a terceira questão sobre o artigo 11º da Lei que trata da 

formação complementar dos professores e o atendimento adequado conforme os princípios 

da Política Nacional de Educação Ambiental destacam: a ética; o respeito à pluralidade 

individual e cultural; a formação especial e constante dos educadores; a discussão sobre o 

tema; agindo de maneira correta; dando ênfase à Política Nacional de Educação Ambiental; 

adequando a Educação Ambiental às matérias; relacionando os conceitos humanísticos ao 

homem, cultura e ambiente; discutindo a sustentabilidade; incentivando a pesquisa; 

respeitando a pluralidade e diversidade cultural e a consciência de preservação do meio 

ambiente para as futuras gerações. 

 

Os que não concordam com o atendimento adequado justificam a necessidade de 

desenvolverem linhas de pesquisa na temática ambiental abrangendo outras dimensões mais 

atuais. Destacam a falta de prática ambiental e articulação dos princípios na docência; a falta 

de relacionar as matérias com a questão ambiental; o curso não precisa de uma abordagem 

profunda sobre Educação Ambiental; a falta de conhecimento específico sobre o assunto e 

passar isso aos estudantes.  
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Na terceira questão há que se destacar a porcentagem de 37¨% dos que confirmam 

que os professores atendem adequadamente aos princípios da Política Nacional de Educação 

Ambiental, porém é preciso levar em conta os 47% que ainda desconhecem o assunto.  

 

 

6.1.4  4ª Questão (G1) 

O Art. 8º esclarece que a Educação ambiental deve ser desenvolvida na educação 

escolar através de linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos, 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; produção e divulgação de material 

educativo, acompanhamento e avaliação. 

 

A partir da sua observação enquanto estudante, as linhas apresentadas pela lei estão 

inter-relacionadas no desenvolvimento da educação ambiental? 

 

Linhas inter-relacionadas (G1). 
 

Quadro 23   

Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 35 18 (1º); 3 ( 2º); 5 (3º); 2 (4º); 1(5º); 1 (6º); 4 (7º); 1(9º).

Não: 9 4(1º); 2 (3º); 1 (4º); 1 (5º);1 (6º) 

Desc: 29 20(1º); 1 (2º); 1 (3º); 2 (4º); 3 (5º); 1 (6º);  1 (9º). 

Fonte: Autor.   
 

 

4ª questão

48%

12%

40% sim
não
desconheço

Gráfico 4 - Questão 4 -% / Linhas inter-relacionadas  (G1).  
    Fonte: Autor.   
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Ao responderem a quarta questão, referente ao artigo 8º que trata da Educação 

Ambiental através de linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos; 

desenvolvimento de estudos; pesquisas e experimentações; produção e divulgação de material 

educativo e acompanhamento e avaliação; destacam-se afirmações positivas com 

justificativas tais como: desenvolvimento do indivíduo; aprimoramento do conhecimento; 

pesquisas; capacitação; divulgação de material educativo e o acompanhamento e avaliação do 

processo. Afirmam ainda que as linhas estejam inter-relacionadas através da comunicação; 

conhecimento científico voltado para a questão ambiental; consciência das pessoas com a 

educação ambiental; estudo, pesquisa e experimentação; interação entre pesquisa e extensão; 

a capacitação dos profissionais do Direito Ambiental e a idéia de que a mola mestra da 

educação ambiental é a escola. 

 

Os 12% que não concordam com o atendimento adequado dos professores aos 

Princípios destacam a falta de vivência da Educação Ambiental, a falta de envolvimento do 

ser humano com tais princípios, a carência de pesquisas de campo sobre o assunto; pouca 

divulgação; por que a lei não condiciona uma disciplina para tratar do assunto; não existe 

capacitação de recursos humanos, pesquisas e experimentação e o descumprimento da lei. A 

porcentagem de 40% dos que desconhecem a inter-relação entre as linhas de Educação 

Ambiental é bastante elevada e merece cuidado.  

 

 

 

6.1.5  5ª Questão (G1) 

O Art. 3º reforça que todos têm direito à educação ambiental lançando uma 

incumbência às instituições educativas: Promover a educação ambiental de maneira integrada 

aos programas educacionais que desenvolve. 

 

Você conhece algum programa ou projeto institucional que promove a Educação 

Ambiental de maneira integrada ao programa educacional do seu curso? 
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Conhecimento de projetos de E.A. integrados ao curso (G1). 

 
Quadro 24   

Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 19 9 (1º); 2  (3º); 2 (4º); 3 (5º); 1 (6º); 2 ( 7º) 

Não: 6 3 (1º); 1 (2º); 1 (3º).1 (5º). 

  Desc. 48 30 (1º); 3 (2º); 5 (3º); 3(4º); 1 (5º); 2 (6º); 2 (7º); 2 (9º)

Fonte: Autor   
 

5ª questão

26%

8%66%

sim
não
desconheço

Gráfico 5 - Questão 5 - %/Conhecimento de projetos de E.A. integrados ao curso (G1). 
Fonte: Autor. 

 

A quinta questão que interroga sobre a integração dos projetos ambientais com o 

programa dos cursos revela uma porcentagem elevada e 60% dos entrevistados que 

desconhecem a existência da integração. Entre as informações positivas sobre a integração 

entre os projetos ambientais e os programas dos cursos destacam-se: o conhecimento de 

pessoas que trabalham nos programas; a visualização das ações realizadas no meio 

universitário como: lixeiras, coleta seletiva, arborização do campus e identificação das 

espécies, o uso consciente de energia elétrica, o projeto dos catadores de latinhas do curso de 

Economia; o projeto da CAESB de criatório de carpas e peixes que servem para despoluir o 

Lago Paranoá; o PEA e algumas disciplinas como Ciência da Religião, Ética e Direito 

Ambiental que tratam do assunto. 

 

Os estudantes que não conhecem justificam a falta de interesse, a falta de relação 

entre o curso com o tema e a carência de informação sobre o assunto, porém reconhecem que 

ouviram falar da divulgação do programa de coleta seletiva e economia de água. As 

informações revelam que, o índice dos que desconhecem a interação entre tais projetos e os 
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cursos, é elevado e merece cuidados por parte dos educadores e gestores do processo 

educativo.  

 

 

6.2  RESULTADO DA ENTREVISTA REALIZADA COM ESTUDANTES DO GRUPO 2 

(G2). 

 

Os cursos abaixo relacionados não oferecem disciplina de Educação Ambiental na 

Matriz Curricular e nem indicam uma forma clara de desenvolver a Educação Ambiental de 

acordo com os critérios da Lei 9. 795.  

 

Grupo 2: (G2) Biomedicina; Ciências da Computação; Contabilidade; Economia; 

Educação Física Bacharel; Educação Física Licenciatura; Enfermagem; Farmácia; Filosofia; 

Fisioterapia; Jornalismo; Letras Inglês; Letras Português; Matemática; Medicina; Nutrição; 

Odontologia; Psicologia; Publicidade; Química; Relações Internacionais; Serviço Social e 

Sistemas de Informação. 

 

Cursos Técnicos: Análise de Desenvolvimentos de Sistemas; Gastronomia; Gestão 

Comercial; Gestão da Tecnologia de Informações; Gestão Pública; Rede de Computadores. 

Total: 64 participantes. 

 

6.2.1  1ª Questão  

 

Contribuição com a consecução dos objetivos da Educação Ambiental (G2) 

 
  Quadro 25 

 Respostas/QuantidadQuantidade/Semestre  

Sim: 53 9 (1º); 5 (2º); 13 (3º); 4 (4º); 5 (5º);6 (6º); 4 (7º); 6 

(8º); 1 (9º). 

Não: 1 1 (1º) 

Desc: 11 3 (1º); 3 (2º); 1 (4º); 1 (5º); 1 (7º);2 (8º). 

Fonte: Autor.  
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1ª questão

81%

2%

17%
sim
não
desconheço

        Gráfico 6 - Questão 1 - %/ Contribuição para a consecução dos objetivos da educação ambiental (G2) 
 Fonte: Autor.    

 

Os 81% dos estudantes do grupo três que responderam afirmativamente à primeira 

questão sobre a forma de contribuição com a consecução dos objetivos da Educação 

Ambiental destacaram ações como: participação nos projetos de Educação ambiental; 

realização de debates e seminários sobre o assunto; postura de conservação em relação ao 

meio ambiente; coleta seletiva; jogar lixo na lixeira; oferecer informação e conscientização às 

pessoas; economizar água, energia; e atitudes cotidianas de respeito ao espaço. Entre os 

estudantes que responderam “não”, apenas um estudante se manifestou justificando a falta de 

incentivo da instituição. O índice dos que desconhecem tais contribuições é de 17%, o mais 

alto dos três grupos avaliados neste item. 
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6.2.2  2ª Questão  

 

Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica (G2)   
Quadro 26     
Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 7 1 (1º ); 1 (2º); 2 (3º); 1 (6º); 2 (8º). 

Não: 20 6 (1º); 3 (3º); 3 (4º); 3 (5º); 3 (6º); 2 (8º). 

Desc: 38 6 (1º); 7 (2º); 9 (3º); 2 (4º); 3 (5º); 1 (6º); 5 (7ª); 4 (8º); 

1 (9º). 

Fonte: Autor. 
 

 

Gráfico 7 - Questão 2 -% / Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica. (G2) 

2ª questão

11%

31%58%

sim
não
desconheço

        Fonte: Autor.   
 

 

Na segunda questão do segundo grupo, destacam-se as seguintes justificativas sobre a 

forma de adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica: contribuição da 

disciplina de ética; desenvolvimento do Núcleo de Estudos de Meio Ambiente no curso de 

Relações Internacionais e lixeiras de coleta seletiva por toda a universidade. Os estudantes 

que não concordam com a adequação dos instrumentos justificam questões como: dificuldade 

dos professores adequarem o tema de educação ambiental e tratar do assunto; nenhuma 

orientação do curso sobre o assunto; falta de relação das matérias com a questão ambiental de 

forma interdisciplinar, pois é vista pela instituição como algo isolado; o desconhecimento dos 

trabalhos desenvolvidos; a falta de uma prática contínua e orientação no Plano de Ensino. Os 

índices dos que desconhecem a adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão da 
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Educação Ambiental é o mais alto dos grupos consultados com 58% dos estudantes 

consultados do terceiro grupo. 

 
 
 
6.2.3  3ª Questão  
 
 

Formação complementar dos professores em atividade (G2) 
 

Quadro 27      
Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 20 3 (1º); 1 (2º); 7 (3º); 1 (5º); 3 (6º); 2 (7º); 3 (8º). 

Não: 17 7 (1º); 4 (3º); 1 (4º); 3 (5º); 1 (8º); 1 (9º). 

Desc: 28 3 (1º); 7 (2º); 2 (3º); 4 (4º); 2 (5º); 3 (6); 3 (7º); 4 (8). 

Fonte: Autor 
 
 

3ª questão

31%

26%

43%
sim
não
desconheço

Gráfico 8 – Questão 3 - % Formação complementar dos professores em atividade.  
Fonte: Autor. 
 
 

 
Os estudantes do segundo grupo, que responderam de forma positiva a terceira 

questão sobre o artigo 11º da Lei que trata da formação complementar dos professores e o 

atendimento adequado conforme os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental 

destacaram as seguintes ações: através da elaboração adequada dos trabalhos e pesquisas; a 

continuação do enfoque sobre a questão ambiental; tentativa de sensibilização das diversas 

realidades sociais; debate amplo das leis nacionais e internacionais sobre Meio Ambiente; a 

forma de armazenamento do lixo na UCB; a maioria dos educadores se enquadra nas leis, 

pois estão sempre se aperfeiçoando em todos os sentidos além do exemplo; projetos e 
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vivência no dia-a-dia. Os estudantes que consideram que não atendem adequadamente 

alegam: a falta dos professores tratarem do assunto; a falta de credibilidade sobre a relação do 

curso com a questão ambiental; a falta de confiança na capacidade dos estudantes de 

relacionarem as disciplinas com a questão ambiental; falta de informação; acreditam que os 

professores têm esses princípios, porém não passam adiante; e o desperdício de papel na 

elaboração dos trabalhos e pesquisas. 43¨% dos estudantes que responderam à terceira 

questão do grupo 3 desconhecem o assunto. 

 

 
6.2.4  4ª Questão  
 
 

Linhas inter-relacionadas (G2) 
 

Quadro 28      
Respostas/Quantidade Quantidade/Semestre 

Sim: 27 7 (1º); 2 (2º); 8 (3º); 1 (4º); 2 (5º); 3 (6º); 1 (7º); 3 

(8º). 

Não: 11 2 (1º); 3 (3º); 4 (4º); 1 (8º); 1 (9º). 

Desc: 27 4 (1º); 6 (2º); 2 (3º); 4 (5º); 3 (6º); 4(7º); 4 (8º). 

Fonte: Autor. 
 

4ª questão

41%

17%

42% sim
não
desconheço

Gráfico 9 - Questão 4 -% / Linhas inter-relacionadas. (G2) 
Fonte: Autor. 

 

As argumentações do segundo grupo sobre a quarta questão, referente ao artigo 8º, 

que trata da inter-relação das linhas no desenvolvimento da Educação Ambiental são as 

seguintes: através das aulas; a forma de prevenção; a coleta seletiva na universidade; os 
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projetos da área de saúde que conscientizam sobre os cuidados ambientais; as informações 

levadas à sociedade; a capacitação de recursos humanos e as novas pesquisas sobre a 

utilização eficaz dos recursos escassos da natureza. Os estudantes que discordam apresentam 

as seguintes razões: a falta de ligação das linhas com as disciplinas dos cursos que não 

oferece os fundamentos da Educação Ambiental; o pouco envolvimento da Instituição com a 

questão ambiental e a ausência da Educação Ambiental nas salas de aula.  Os índices dos que 

desconhecem a inter-relação das linhas na Educação ambiental é de 42%, próximo aos 41% 

que conhecem tais linhas. 

 

 

6.2.5  5ª Questão  
 
 

Conhecimento de projetos de EA integrados ao curso (G2) 
 
 

Quadro 29     
Respostas/Quantidade Quantidade/Aemestre 

Sim: 9 3 (1º); 1 (3º); 2 (6º); 1 (7º); 2(8º). 

Não: 10 1 (1º); 1 (2º); 4 (3º); 2 (5º); 1 (7º); 1 (8º). 

Desc: 46 9 (1º); 7 (2º); 8  (3º); 5 (4º); 4 (5º); 4 (6º); 3 (7º); 5 

(8º);1 (9º). 

Fonte: Autor. 
 

5ª questão

14%

16%

70%

sim
não
desconheço

Gráfico 10 - Questão 5 - %/Conhecimento de projetos de E.A. integrados ao Curso (G2)  
Fonte: Autor. 
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O segundo grupo respondeu a quinta questão sobre o direito de todos à educação 

ambiental e a incumbência das instituições educativas de promoverem a Educação Ambiental 

de forma integrada aos programas educacionais com as seguintes justificativas: através do 

projeto do Bloco “S” da UCB que está preparado para reaproveitar seus recursos hídricos; o 

projeto Educação Ambiental que integra todos os cursos da instituição; as orientações e 

mudanças de hábito no dia-a-dia da sala de aula e a matéria “Saúde e sociedade” com 

Educação Ambiental e saúde coletiva.  

 

Os estudantes que optaram pelo “não” nesta questão justificam: a falta de ligação do 

projeto com o curso; a pouca informação sobre o assunto e a falta de informação no currículo 

sobre o assunto.  

 

Os índices dos que desconhecem tais projetos e a adequação com os cursos é de 70%, 

o mais alto de todas as respostas dos três grupos neste item. 

 

 

 

6.3  RESULTADO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM PROFESSORES DOS 
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UCB. 

 

 

6.3.1  1ª Questão (professores) 

A lei 9.795 apresenta o conceito de Educação Ambiental da seguinte forma: Art. 1º 

Entende-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. 

 

Enquanto educador da instituição você contribui para a consecução dos objetivos da 

educação ambiental conforme as construções indicadas pela lei? 
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 Contribuição com a consecução dos objetivos da Educação Ambiental 

 (Professores) 
Quadro 30   
Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 16  
Formação Básica, Gestão Pedagógica, Fisioterapia, 
Ciência da Computação, Física, Formação Básica, 
Formação Básica, Matemática, Formação Básica, 
Nutrição, Biologia, Psicologia, Pedagogia, Educação 
Física. 

 
Não: 3  

Área da Saúde, Direito, Direito. 
 

Desc: 0  
0 

 
Fonte: Autor. 

 

1ª questão

84%

16% 0%

sim
não
desconheço

Gráfico 11 - Questão 1 - %/ Contribuição para a consecução dos objetivos da educação      
ambiental - (Professores).  
Fonte: Autor. 

 

O resultado mais expressivo é o índice de 84% dos professores que responderam 

afirmativamente à primeira questão sobre a forma de contribuir com a consecução da 

Educação Ambiental destacaram ações como: o trabalho com os aspectos culturais de relação 

com o meio ambiente através da Ética e Antropologia; a relação do conteúdo da disciplina 

com a ecopedagogia; conscientização dos estudantes em sala de aula; preservação do material 

de limpeza e separação do lixo dentro da instituição; o desenvolvimento de temas na área 

ambiental; conservação de recursos naturais; atitudes de preservação do ambiente; estudos 

transversais e conscientização dos futuros profissionais.  
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Os 16% dos professores consultados que afirmaram não contribuir com a Educação 

Ambiental justificam a falta de conhecimento. Um dado significativo sobre esta questão é que 

ninguém afirmou desconhecer a EA conforme os parâmetros da Lei 9.795. 

 

 

6.3.2  2ª Questão  (Professores) 

Ao tratar da Educação Superior o Artigo 10º da lei 9.795 destaca a forma como a 

educação ambiental será desenvolvida: A educação ambiental será desenvolvida como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal.  

 

Partindo das três características do desenvolvimento prático da educação ambiental 

estipulados pela lei, os instrumentos de planejamento e gestão pedagógica (Plano de ensino, 

Matriz Curricular, Projeto Pedagógico do Curso, Plano de desenvolvimento Institucional, 

Projeto Pedagógico Institucional) foram adequados para garantir a educação ambiental 

integrada, contínua e permanente aos estudantes do(s) curso(s) que leciona? 

 

 

Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica (Professores) 
     Quadro 31    

Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 6  
Professor, Física, Formação Básica, Formação Básica, 
Pedagogia. 

 
Não: 9  

Gestão Pedagógica, Ciência da Computação, 
Matemática, Formação Básica, Nutrição, Direito, 
Psicologia, Biologia, Educação Física. 

 
Desc: 4  

Área da saúde, Formação Básica, Fisioterapia, 
Direito. 

 
Fonte: Autor. 
 
 
 
 
 
 



 104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2ª questão

32%

47%

21%
sim
não
desconheço

Gráfico 12  – Questão 2 -% / Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica. ( Prof.) 
Fonte: Autor. 

  

Na segunda questão, sobre a adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão 

da Educação Ambiental 32% dos professores consultados destacaram as seguintes 

justificativas: através do alinhamento do Plano de Ensino com o Projeto pedagógico do 

Curso; a coleta seletiva de lixo em todo o campus e a disciplina de Educação Ambiental. 

Neste mesmo item um professor reconhece que muitas vezes a Educação Ambiental 

permanece mais na teoria e faltam ações concretas.  

 

Os 47% que não percebem a adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão 

da Educação Ambiental justificam as seguintes razões: a falta de adequação dos instrumentos 

a estas questões mencionando a responsabilidade de todos; falta de discussão e reflexão sobre 

o tema em reuniões pedagógicas; a não percepção da Educação Ambiental em seu real valor 

com suas conseqüências e resultados; a falta de ocupação de um espaço específico na 

educação e a não percepção de uma ação integrada clara nos documentos, mas apenas 

indicativos pontuais.  

 

Entre os depoimentos, uma professora do curso de Educação Física alerta que a 

orientação ambiental não deveria ser apenas uma forma de alerta, mas uma postura de 

preservação, conhecimento, beleza e saúde. Neste item 21 % dos consultados desconhecem 

se os instrumentos de Planejamento da Educação Ambiental da instituição foram adequados 
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aos critérios do artigo 10º da Lei 9.795 como uma prática educativa integrada, contínua e 

permanente. 

 

 

 

6.3.3  3ª Questão  (Professores) 

O Art. 11º afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Em artigo único afirma: Os 

professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, 

com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental. 

 

No artigo 4º da lei destaca os seguintes princípios: 
 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a concepção do 
meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 
natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o 
pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
práticas sociais; V - a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a 
abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. 

 

 

 

Em seu currículo de formação de professores consta a formação complementar em 

educação ambiental?  
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Formação complementar dos professores em atividade (Professores) 

 
Quadro 32    

Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 3  
Física, Formação Básica, Formação básica. 

 
Não: 8  

Gestão pedagógica, F.C. Professor, Ciência da 
Computação, Matemática, Formação Básica, Biologia, 
Biologia, Pedagogia. 

 
Desc: 8  

Área da Saúde, Formação Básica, M.O.M. Professora, 
Fisioterapia, Direito, Nutrição, Direito, Educação Física. 

 
 Fonte: Autor 

 

 Gráfico 13 – Questão 3 -% / Formação complementar dos professores em atividade. 

3ª questão

16%

42%

42% sim
não
desconheço

 Fonte: Autor.   
 

 

Os professores que respondem de forma positiva à terceira questão sobre o artigo 11º 

da Lei que trata da formação complementar dos professores em Educação Ambiental no seu 

Currículo de formação docente para atenderem adequadamente aos princípios da Política 

Nacional de Educação Ambiental, afirmam existir da seguinte forma: com oferta de 

disciplinas na área de meio ambiente; motivação da pesquisa nos trabalhos de conclusão dos 

cursos; os temas ambientais nas semanas específicas dos cursos além de constar no 

planejamento como tema transversal.  
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Os professores que afirmam não constar a Educação Ambiental em seu currículo de 

formação de docente apresentam as seguintes razões: falta de apresentação de cursos por 

parte da instituição; falta de Educação Ambiental na Grade Curricular do curso que se 

formou; não se aborda os princípios de EA; se há uma política institucional sobre esse 

assunto é desconhecida dos professores; não houve até o momento uma preocupação 

específica com a formação dos professores nessa perspectiva. Além destas razões um 

professor afirmou nunca ter visto e dois respondem “não” sem justificarem a resposta.  Entre 

os consultados, 42% desconhecem se existe a formação complementar sobre Educação 

Ambiental em sua área de formação. 

 

 

6.3.4  4ª Questão  (Professores) 

O Art. 8º esclarece que a Educação ambiental deve ser desenvolvida na educação 

escolar através de linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos, 

desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material 

educativo e acompanhamento e avaliação. 

 

A partir da sua observação, as linhas apresentadas pela lei estão inter-relacionadas no 

desenvolvimento da educação ambiental? 

 

Linhas inter-relacionadas (Professores) 

 
      Quadro 33      

Respostas/Quantidade Cursos 
Sim: 12  

Professora, Gestão Pedagógica, F.C. Professor, Ciência da 
Computação, Física, Formação Básica, Formação Básica, 
Matemática, Biologia, Psicologia, Pedagogia, Física. 
 

Não: 3  
Área da Saúde, Fisioterapia, Direito. 
 

Desc: 4  
Formação Básica, Fisioterapia, Direito, Nutrição. 
 

Fonte: Autor. 
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4ª questão

63%16%

21%
sim
não
desconheço

Gráfico 14 - Questão 4 -% / Linhas inter-relacionadas. (Prof.). 
Fonte: Autor.   

 

As argumentações dos professores sobre a quarta questão, referente ao artigo 8º que 

trata da inter-relação das seguintes linhas: capacitação de recursos humanos desenvolvimento 

de estudos, pesquisas e experimentação produção e divulgação de material educativo, 

acompanhamento e avaliação no desenvolvimento da Educação Ambiental são as seguintes: 

as linhas fazem sentido e são fundamentais, porém na realidade institucional, essas 

orientações não são acompanhadas;  não se vê estas linhas claramente definidas nos 

documentos de gestão pedagógica; o que se vê são ações pontuais interessantes conduzidas 

pela instituição; não se vê essas linhas como parte de uma postura de todos os docentes ou de 

sua maioria; entre falhas o tema é difundido.  

 

Mesmo com as críticas quatro educadores reconhecem que as linhas estão inter-

relacionadas em algumas ações como o Projeto de Educação Ambiental da instituição; 

semanas temáticas do CREAR, Engenharia Ambiental, Biologia, Física e Química, 

reconhecem que a Educação ambiental é importante no exercício da cidadania, porém precisa 

passar pela capacitação de recursos humanos com abordagem prática que inclua produção de 

material educativo e atividades em grupo.  

 

Os 16% que afirmam que as linhas não estão inter-relacionadas justificam a falta de 

esclarecimento quanto à importância do tema e a capacitação dos professores; e a falta de 

menção do tema no conteúdo programático do curso. Entre os consultados, 21% 

desconhecem se as linhas apresentadas pela lei estão inter relacionadas no desenvolvimento 

da Educação Ambiental. 
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6.3.5  5ª Questão (professores) 

O Art. 3º reforça que todos têm direito à educação ambiental lançando uma 

incumbência às instituições educativas: Promover a educação ambiental de maneira integrada 

aos programas educacionais que desenvolve. 

 

Você conhece algum programa ou projeto institucional que promove a Educação 

Ambiental de maneira integrada ao programa educacional do curso que leciona? 

 

Conhecimento de projetos de E.A. integrados ao curso (Professores). 

 
Quadro 34    
Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 8  
Professora, F.C. Professor, Física, Formação Básica, 
Formação Básica, Formação Básica, Biologia, Educação 
Física. 

 
Não: 4  

Formação básica, Matemática, Psicologia, Pedagogia. 
 

Desc. 7  
Área da Saúde, Gestão pedagógica, Fisioterapia, Ciência 
da Computação, Direito, Nutrição, Direito. 

 
 Fonte: Autor. 

 

Gráfico 15 - Questão 5 - %/Conhecimento de projetos de E.A. integrados ao curso. (Prof.). 

5ª questão

42%

21%

37% sim
não
desconheço

Fonte: Autor.   
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Na quinta questão que trata do artigo 3º da Lei, o qual prevê a Educação Ambiental 

como direito de todo e atribui incumbência às instituições educativas promoverem a EA de 

maneira integrada aos programas educacionais, os professores consultados sobre o 

conhecimento de projetos institucionais desenvolvidos dentro destes critérios respondem: 

42% de forma afirmativa através do projeto de Educação Ambiental da instituição; o curso de 

Gestão Ambiental; o Programa de coleta seletiva de lixo e as disciplinas de formação 

humanística. 

 

 Os professores que afirmam não conhecerem justificam a falta de conhecimento e 

aprofundamento do assunto; a falta de integração dos programas e projetos aos cursos. Neste 

item 37% dos professores afirmam desconhecerem programas e projetos com as 

características estipuladas pelo artigo3º da Lei 9.795. 

 

 

 

6.4   RESULTADO DA ENTREVISTA REALIZADA COM DIRETORES E GESTORES 
DA UCB.  

 

 

Total: 13 participantes 
 
6.4.1   1ª Questão (Diretores e Gestores) 

A Lei 9.795 apresenta o conceito de Educação Ambiental da seguinte forma: Art. 1º 

Entende-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. 

 

Enquanto Diretor ou Gestor da instituição você contribui para a consecução dos 

objetivos da educação ambiental conforme as construções indicadas pela lei? 

 

 

 

 

 



 111

Contribuição com a Educação Ambiental (Diretores/Gestores). 

 
Quadro  35    

Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 12  
Planejamento e Gestão Ambiental, Tecnologia 
da Segurança, Ordem Pública, Engenharia 
Ambiental e Planejamento e Gestão 
Ambiental, Turismo, Economia, Avaliação 
Institucional, Relações internacionais, 
Farmácia, Pedagogia, Filosofia, Letras, 
Extensão. 

 
Não: 1  

Serviço Social 
 

             Desconheço: 0  
 
Fonte: Autor 

1ª questão

92%

8% 0%
sim
não
desconheço

Gráfico 16 - Questão 1 - %/Contribuição com a Educação ambiental - (Diretores. Gestores). 
        Fonte: Autor.  
 

Os Diretores e Gestores que responderam afirmativamente à primeira questão sobre a 

forma de contribuir com a Educação Ambiental destacaram ações como: promoção de 

atividades nas disciplinas dos cursos e eventos através do projeto de Educação Ambiental; 

ampliação da consciência de que o meio ambiente é um bem coletivo; formação adequada 

dos profissionais que atuam na área ambiental; abordagem sustentável, ecológica, social, 

econômica, política e espacial nos conteúdos dos cursos; debates em fóruns de discussão 

sobre o tema; atenção aos Programas de Educação Ambiental; divulgação; desenvolvimento, 

teoria e prática nas negociações internacionais sobre questões ambientais; incentivo a atitudes 

de conservação do meio ambiente como apagar as luzes; coleta seletiva; garantia da 
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Educação Ambiental como componente curricular nos Laboratórios de Pedagogia; exemplo 

em sala de aula e corredores. 

 

 Apenas um diretor respondeu “não” justificando a falta de aprofundamento teórico 

mesmo que haja sinalização sobre o modelo de consumo e o cuidado com o coletivo. No 

último item ninguém afirma desconhecer a proposta da Educação Ambiental. 

 

6.4.2  2ª Questão (Diretores e Gestores) 

Ao tratar da Educação Superior o Artigo 10º da Lei 9.795 destaca a forma como a 

educação ambiental será desenvolvida: A educação ambiental será desenvolvida como uma 

prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal.  

 

Partindo das três características do desenvolvimento prático da educação ambiental 

estipulados pela lei, os instrumentos de planejamento e gestão pedagógica (Plano de ensino, 

Matriz Curricular, Projeto Pedagógico do Curso, Plano de desenvolvimento Institucional, 

Projeto Pedagógico Institucional) foram adequados para garantir a educação ambiental 

integrada, contínua e permanente aos estudantes do(s) curso(s) que orienta? 

 

Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica. (Dir.Gest.) 
 

Quadro 36    
Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 8  
Engenharia Ambiental e Planejamento, Planejamento e 
Gestão ambiental, Turismo, Avaliação Institucional, 
Relações Internacionais, Farmácia, Pedagogia, Extensão. 
 

Não: 1  
Letras. 
 

             Desconheço: 4  
Tecnologia da Segurança e Ordem Pública, Economia, 
Filosofia, Serviço Social. 

 
     Fonte: Autor 
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    Gráfico 17 – Questão 2 -% / Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Pedagógica. 

(Dir.Gest.) 

2ª questão

61%
8%

31% sim
não
desconheço

       Fonte: Autor. 
 
 

Na segunda questão, os Diretores e Gestores que respondem positivamente, destacam 

as seguintes justificativas sobre a forma de adequação dos instrumentos pedagógicos: através 

do sequenciamento dos projetos; obrigatoriedade da formação dos profissionais que atuam na 

área ambiental; a educação ambiental; o Núcleo de Estudos em Meio Ambiente e Relações 

Internacionais; a integração entre o Ensino, Pesquisa e Extensão; a referência do PPI sobre a 

sustentabilidade e o PPC de alguns cursos com disciplinas específicas sobre Educação 

Ambiental.  

 

Mesmo com tais justificativas alertam que a dimensão ambiental está, 

conceitualmente presente nos documentos institucionais, porém falta uma integração e 

implementação maior nos diversos segmentos da Instituição. Apenas um diretor responde de 

forma negativa, porém afirma desconhecer as razões. Os 8% restantes desconhecem se os 

instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental foram adequados aos 

critérios da Lei 9.795. 

 

 

6.4.3  3ª Questão (Diretores e Gestores) 

 O Art. 11º afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação 

de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Em artigo único afirma: Os 

professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, 

com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da 

Política Nacional de Educação Ambiental. 
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No artigo 4º da lei destaca os seguintes princípios:  
 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; II - a concepção do 
meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 
natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o 
pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
práticas sociais; V - a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a 
abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. 

 

 

Em sua gestão consta a formação complementar de professores em educação 

ambiental conforme parâmetros da lei? 

 
Quadro 37    
Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 6  
Planejamento e Gestão ambiental, Tecnologia da 
Segurança e Ordem Pública, Engenharia Ambiental e 
Planejamento e Gestão Ambiental, Turismo, 
Extensão. 

Não: 6  
Economia, Avaliação Institucional, Farmácia 

Pedagogia, Filosofia, Letras. 
 

              Desconheço: 1  
Relações Internacionais 

  Fonte: Autor. 
 

 

3ª questão

46%
46%

8%

sim
não
desconheço

Gráfico 18 – Questão 3 -% / Formação complementar dos professores em atividade. (Dir.Gest.). 
Fonte: Autor. 
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Os Diretores e Gestores que respondem de forma positiva à terceira questão sobre o 

artigo 11º da Lei, que trata da formação complementar dos professores e o atendimento 

adequado conforme os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental destacam as 

seguintes ações: nos cursos à distância são oferecidos conteúdos das disciplinas com o 

enfoque da sustentabilidade e do meio ambiente; com a realização de simpósios; nas 

discussões com enfoque humanístico, democrático e participativo, além de citar todos os 

princípios estabelecidos pelo artigo 11º da referida Lei.  

 

Os 46% dos diretores que responderam “não” justificam que o assunto nunca foi 

tratado entre os professores dos cursos; na revisão dos Projetos Pedagógicos e 2007 o assunto 

não foi mencionado; alguns acreditam que todos desconhecem essa exigência da lei; 

enquanto Avaliação Institucional ainda não se avaliou estas questões; o fato de não ter 

entrado na pauta e a falta de exploração do assunto entre os professores. Os demais, 8% 

desconhecem a questão. 

 

 

 

6.4.4  4ª Questão (Diretores e Gestores) 

O Art. 8º esclarece que a Educação ambiental deve ser desenvolvida na educação 

escolar através de linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos, 

desenvolvimento de estudos, pesquisas, experimentações, produção e divulgação de material 

educativo, acompanhamento e avaliação. 

 

A partir da sua observação, as linhas apresentadas pela lei estão inter-relacionadas no 

desenvolvimento da educação ambiental? 
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Linhas inter-relacionadas. (Dir.Gest.). 
Quadro  38  

Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 6  
Engenharia Ambiental e Planejamento e Gestão 
Ambiental, Economia, Farmácia, Serviço Social, Letras, 
Extensão. 

 
Não: 3  

Tecnologia da Segurança e Ordem Pública, Filosofia, 
Avaliação Institucional. 

 
            Desconheço: 4  

Planejamento e Gestão Ambiental, Turismo, 
Pedagogia, Relações Internacionais e Pedagogia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ª questão

46%

23%

31% sim
não
desconheço

Quadro 19 – Questão 5 - % / Linhas inter-relacionadas. (Dir. Gest.) 

Fonte: Autor. 

 

As argumentações dos Diretores e Gestores sobre a quarta questão, referente ao artigo 

8º que trata da inter-relação das linhas no desenvolvimento da Educação Ambiental são as 

seguintes: de forma tímida entre Ensino, Pesquisa e Extensão com apresentação de 

Programas de Gestão Ambiental aos estudantes.  

 

Três diretores afirmam de forma positiva sem apresentarem justificativa. Entre os 

consultados, os Diretores e Gestores que responderam “não”, justificam que há falta de 

conexão entre o espírito da lei e sua prática; falta de articulação e ações inter-relacionadas na 

Instituição. Entre os consultados, 31% desconhecem se as linhas apresentadas pela lei estão 

inter-relacionadas no desenvolvimento da Educação Ambiental. 
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6.4.5  5ª Questão (Diretores e Gestores) 

O Art. 3º reforça que todos têm direito à educação ambiental lançando uma 

incumbência às instituições educativas: Promover a educação ambiental de maneira integrada 

aos programas educacionais que desenvolve. 

 

Você conhece algum programa ou projeto institucional que promove a Educação 

Ambiental de maneira integrada ao programa educacional do(s) curso(s) que orienta? 

 

Conhecimento de projetos de E.A. integrados ao Curso (Dir.Gest.). 

 
Quadro 39    
Respostas/Quantidade Cursos 

Sim: 7  
Planejamento e Gestão Ambiental, Engenharia 
Ambiental e Planejamento e Gestão Ambiental, Relações 
internacionais, Farmácia, Filosofia, Pedagogia, 
Extensão. 

        
Não: 3  

Turismo, Avaliação Institucional, Serviço Social. 
 

            Desconheço: 3  
Tecnologia da Segurança e Ordem Pública, Economia, 
Letras. 
 

  Fonte: Autor. 
 

 

Gráfico 20  – Questão 4 - %/Conhecimento de projetos de E.A. integrados ao Curso. (Dir.Gest.). 

5ª questão

54%

23%

23%
sim
não
desconheço

        Fonte: Autor. 
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Os Diretores e Gestores responderam a quinta questão sobre o direito de todos à 

educação ambiental e a incumbência das instituições educativas de promoverem a Educação 

Ambiental de forma integrada aos programas educacionais com as seguintes justificativas: 

54% responderam “sim” por meio do Projeto de Educação Ambiental na Extensão. Os 23% 

que responderam de forma negativa, justificaram que não há preocupação institucional 

concebida e divulgada em nossa cultura. Ainda 23% desconhecem a existência de programa 

ou projetos de Educação ambiental integrados ao programa educacional dos cursos. 

 

 



 

7 SÍNTESE E DISCUSSÃO DOS ELEMENTOS DIFICULTADORES E 

FACILITADORES NA INCORPORAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PEDAGÓGICA A PARTIR 

DO RESUTADO DAS ENTREVISTAS.  

 

 

A síntese permite associar as informações construídas na análise dos Instrumentos de 

Planejamento e Gestão pedagógica com as informações fornecidas nas entrevistas, para ter 

uma visão mais clara dos critérios da lei, da adequação dos instrumentos e da percepção por 

parte dos atores envolvidos no processo de formação.  

 

Para dar visibilidade aos resultados construídos, montaram-se quadros e gráficos com 

a síntese das informações objetivas e subjetivas, construídas a partir da análise dos 

documentos de Planejamento e Gestão da Instituição e as respostas colhidas nas entrevistas 

realizadas com Diretores, Gestores, Professores e Estudantes, referente à adequação de 5 

exigências da Lei 9.795 sobre a Educação Ambiental na graduação. 

 

 7.1  1ª Questão  
 
 

Contribuição para a consecução dos objetivos da Educação Ambiental (Síntese da 
porcentagem dos 4 grupos entrevistados). 

 
Quadro  40    
Agentes Sim Não Desconheço 

Diretores e Gestores 92% 8% 0% 

Professores 84% 16% 0% 

Estudantes G 1 80% 7% 12% 

Estudantes G 2 81% 2% 17% 

TOTAL 83% 10,8% 6.2% 

 
 Fonte: Autor. 

 
 



 120

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

total 1ª questão

83%

11%
6%

Sim
não
desconheço

Gráfico 21  - Questão 1 – Total da porcentagem de respostas dos 4 grupos.  
Fonte: Autor. 

 

 

 

Na pesquisa realizada com Estudantes, Professores, Diretores e Gestores, é revelada 

uma porcentagem de 83% que afirmam contribuir para a consecução dos objetivos da 

Educação ambiental. As informações que mais se aproximam com a proposta de Educação 

Ambiental proposta pela Lei são as respostas apresentadas pelos diretores e professores e 

pontualmente alguns estudantes dos diversos cursos.  

 

A maioria dos entrevistados revela noções básicas de conservação ambiental como 

jogar lixo na lixeira, coleta seletiva e não poluir o meio ambiente. Pouco se fala de atitudes 

voltadas para a sustentabilidade, para a mudança de modelo de consumo e sadia qualidade de 

vida. A porcentagem expressiva dos que afirmam contribuir revela uma preocupação 

significativa com atitudes concretas de preservação do Meio ambiente, porém as ações 

reveladas não condizem com o nível de consciência e ação ambiental exigidos nos cursos de 

graduação. 
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7.2  2ª Questão: 
 
 

Adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental. 
(Síntese da porcentagem dos 4 grupos entrevistados). 

 
 

Quadro  41  
Agentes Sim Não Desconheço 

Diretores e Gestores 61% 8% 31% 

Professores 32% 47% 21% 

Estudantes G 1 23% 26% 51% 

Estudantes G 2 11% 31% 58% 

TOTAL 30,2% 31.8% 38% 

  Fonte: Autor   
 

total 2ª questão

30%

32%

38% sim
não
desconheço

Gráfico 22  - Questão 2 – Total da porcentagem de respostas dos 4 grupos.   
Fonte: Autor. 

 

Em relação ao Artigo 10º que propõe uma educação Ambiental integrada, contínua e 

permanente tais princípios não são visíveis pelo grupo entrevistado. Os PCCs dos demais 

cursos não mencionam e nem prevêem ações de Educação Ambiental dentro das 

características acima apresentadas. Tais constatações são confirmadas pelo alto índice de 38% 

que desconhecem e 31.8% dos que afirmam que os Instrumentos de Planejamento e Gestão da 

instituição não foram adequados aos critérios da Lei para garantirem uma Educação 

Ambiental integrada, contínua e permanente.  

 



 122

Os índices dos que desconhecem ou afirmam não haver a adequação é alto em todos 

os grupos pesquisados com destaque para o grupo dos estudantes dos cursos que não 

oferecem disciplinas relacionadas à Educação ambiental. 
 

7.3  3ª Questão 
 
 

Formação complementar dos professores em atividade. (Síntese da porcentagem dos 4 
grupos entrevistados). 

 
Quadro  42  

Agentes Sim Não Desconheço 

Diretores e Gestores 46% 46% 8% 

Professores 16% 42% 42% 

Estudantes G 1 37% 16% 47% 

Estudantes G 2 31% 26% 43% 

TOTAL 37.8% 28.8% 33.4% 

  Fonte: Autor. 
 
 

total 3ª questão

38%

29%

33% sim
não
desconheço

Gráfico 23 - Questão 3 – Total da porcentagem de respostas dos 4 grupos.  
Fonte: Autor. 

  

Um número significativo de Diretores, Gestores e professores afirmam não haver uma 

formação adequada ou desconhecem a proposta. Os estudantes dos cursos que oferecem 

educação ambiental e estão mais voltados para a área ambiental reconhecem a formação 

adequada dos professores com 37% de confirmações. Porém os estudantes dos cursos que não 

têm disciplinas voltadas para a Educação Ambiental em questão, apresentam um total de 69% 
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que desconhecem ou afirmam não terem uma formação adequada para associarem a questão 

ambiental nas disciplinas dos cursos. 

 
 

 

7.4  4ª Questão 
 
 

Linhas inter-relacionadas. (Síntese da porcentagem dos 4 grupos entrevistados). 
 

Quadro  43  
Agentes Sim Não Desconheço 

Diretores e 

Gestores 

46% 23% 31% 

Professores 63% 16% 21% 

Estudantes G 1 48% 12% 40% 

Estudantes G 2 41% 17% 42% 

TOTAL 51.6% 16.2% 32.2% 

 Fonte: Autor. 
 

Gráfico 24 - Questão 4 – Total da porcentagem de respostas dos 4 grupos.  

total 4ª questão

52%

16%

32%
sim
não
desconheço

Fonte: Autor. 
 

Pelas respostas obtidas, observa-se que a integração dos conhecimentos e ações com 

os cursos de graduação não é garantida nos instrumentos de Planejamento e Gestão da 

Instituição. Neste item, 54% dos Diretores e Gestores desconhecem ou afirmam não haver 
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inter-relação entre as linhas apresentadas pela Lei no processo de Educação Ambiental da 

Instituição. O número mais elevado dos que afirmam haver inter-relação entre as linhas é a 

dos Professores com 63% e os Estudantes do grupo 1 com 48%.  

 

  

 

7.5   5ª Questão 
 
 

Conhecimento de projetos de EA integrados ao curso. (Síntese da porcentagem dos 4 
grupos entrevistados). 

 
Quadro  44  
Agentes Sim Não Desconheço 

Diretores e 

Gestores 

54% 23% 23% 

Professores 42% 21% 37% 

Estudantes G 1 26% 8% 66% 

Estudantes G 2 14% 16% 70% 

TOTAL 32.2% 18.2% 49.6% 

  Fonte: Autor. 
 

total 5ª questão

32%

18%

50%
sim
não
desconheço

Gráfico 25 - Questão 5 – Total da porcentagem de respostas dos 4 grupos.  
Fonte: Autor. 

 

Neste item as respostas da pesquisa dos quatro grupos entrevistados confirmam a 

fragilidade na integração entre os programas educacionais dos cursos e os projetos ambientais 
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da Instituição. As propostas de integração entre projetos e programas ambientais existem e 

estão adequadas aos critérios da Lei 9.795, porém falta efetivar esta parceria no processo 

educacional de todos os cursos, pois mais de 20 cursos não incorporaram a Educação 

Ambiental em seu processo formativo. 

 

Entre as contradições verificadas na relação destaca-se o percentual elevado de 83% 

dos entrevistados que confirmam contribuir com a consecução da Educação Ambiental diante 

de um conceito que exige o desenvolvimento de valores sociais, conhecimentos, atitudes, 

habilidades e competências em prol da conservação ambiental.  

 

A grande maioria afirma contribuir apenas com atitudes como jogar lixo na lixeira, 

diminuir o consumo de papel, energia e água sem associar com as demais exigências da Lei. 

Mesmo que as atitudes demonstradas tenham seu valor é necessário incorporar os demais 

aspectos no processo de formação academia. 

 

A terceira questão, que trata da formação complementar dos professores, apresenta um 

índice de 30,2% que reconhecem a adequação dos instrumentos às exigências da Lei porém o 

Programa de Reconstrução das Práticas Docente da UCB não contemplam a formação 

complementar dos professores em Educação Ambiental.  

 

O PPI prevê a formação complementar sem explicitar o enfoque ambiental e os demais 

documentos não tratam do assunto. O resultado de 69% dos entrevistados que não percebem 

ou desconhecem a adequação revela a fragilidade na adequação dos documentos sobre o 

assunto.   

 

Não basta adequar os documentos aos critérios da Lei, é necessário que os princípios 

da Educação Ambiental sejam incorporados por todos os atores envolvidos no processo 

educativo. É nesta lacuna que entra o papel do gestor para fazer o gerenciamento entre o 

planejamento e o gerenciamento da política ambiental envolvendo a comunidade acadêmica 

num processo contínuo, integrado e permanente de adequação da Política Ambiental no 

processo formativo dos cursos. 

 

O enfoque no Planejamento e Gestão Ambiental a partir da abordagem de Santos 

permitiu entender o planejamento como caminho para o desenvolvimento sustentável inserido 



 126

no contexto institucional e cultural. Os desafios ambientais tornaram o ato de planejar através 

dos instrumentos, um processo contínuo de adequação das melhores alternativas de gestão. As 

lacunas entre o que se idealiza nos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação 

Ambiental e o que se realiza representam um dos maiores desafios apontados na pesquisa.  

 

É importante reconhecer a riqueza do trabalho nas contribuições dos estudantes, 

professores, diretores e gestores que ajudaram a repensar a problemática da adequação dos 

Instrumentos de Planejamento e Gestão, apresentando propostas que poderão ser aproveitada 

para a implementação da Política de Gestão da Educação Ambiental na Instituição.  

 

Ao fazer o cruzamento das informações colhidas na análise documental e pesquisa 

com Estudantes, Professores, Diretores e Gestores, foi possível perceber que os cinco 

elementos não estão explicitados de forma objetiva nos Instrumentos de Planejamento e 

Gestão da Instituição, porém apresentam princípios que permitem a adequação e o 

desenvolvimento da Educação Ambiental. Tais assertivas foram constatadas de forma objetiva 

e sistematizadas na análise documental e confirmadas nas entrevistas.  

 

Se os princípios institucionais permitem e a Lei exige a adequação dos instrumentos 

de planejamento e gestão é possível assegurar algumas prioridades de planejamento e gestão 

para garantir a continuidade do processo de adequação e incorporação dos objetivos da EA no 

processo formativo dos cursos de graduação.  

 

O diagnóstico das dificuldades de adequação dos instrumentos de planejamento e 

gestão da EA, constatadas na análise documental e nas entrevistas, permitem apresentar a 

síntese de algumas prioridades para os tomadores de decisão: 

 

- Investimento em espaços, estruturas e programas que garantam a manutenção de 

equipes interdisciplinares de planejamento e gestão da EA inseridos no Ensino, Pesquisa e 

Extenção, de forma indissociável. 

 

- Ampliação do processo de sensibilização, orientação e capacitação de educadores, 

planejadores e educadores universitários na incorporação da EA no processo formativo dos 

cursos de graduação. 
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- Envolvimento de educandos, educadores, planejadores e gestores, no processo de 

adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão para garantir a incorporação da EA 

conforme exigências da Lei. 

 

- Inclusão da avaliação permanente e sistematizada da EA no processo avaliativo da 

Instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     CONCLUSÃO 

 

 

Com todas as etapas da pesquisa concluídas, foi possível entender o processo de 

adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental nos cursos de 

graduação da Universidade Católica de Brasília, conforme parâmetros da Lei 9.795 de Abril 

de 1999 e reunir, interpretar e organizar as informações em forma de síntese para os 

tomadores de decisão.  

 

A pesquisa revelou que a adequação dos Instrumentos Institucionais de Planejamento 

e Gestão da Educação Ambiental está em processo de construção, porém nem todos os 

Instrumentos estão alinhados aos princípios da Política Nacional de Educação Ambiental. 

Entre os documentos institucionais analisados, observaram-se as seguintes adequações: 

 

 A Missão Institucional, enquanto expressão da Identidade propõe uma ação educativa 

solidária em prol do desenvolvimento integral da pessoa humana e da sociedade, 

comprometida com a qualidade dos valores éticos e cristãos.  

 

A Carta de Princípio não menciona a questão ambiental, porém orienta para a 

cidadania e a proteção da vida em todas suas formas.  

 

O Plano Estratégico 1999–2010 busca a excelência educativa, a formação dos 

professores, os valores éticos e cristãos com o enfoque voltado para a formação profissional 

na lógica do mercado e empregabilidade, sem incluir a dimensão ambiental no processo 

formativo.  

 

O Projeto Político Pedagógico prevê uma educação comprometida com a preocupação 

ambiental, a justiça social, a exploração responsável dos recursos, a promoção de processos 

que incluem a ética, a consciência cidadã e ecológica, a governança justa e responsável e o 

compromisso pessoal e social.  
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O Plano de Desenvolvimento Institucional enfatiza a sustentação sócio-ambiental, 

prevendo profissionais especializados no assunto, espaços adequados, disciplinas voltadas 

para a Educação Ambiental conforme característica dos cursos.  

 

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos que oferecem disciplinas voltadas para a 

dimensão ambiental adequaram os projetos às exigências da Lei. Os demais abordam de 

forma pontual sem se adequarem aos princípios fundamentais da Educação Ambiental.  

 

A análise das Matrizes curriculares revelou que, a maioria dos cursos, não inclui a 

Educação Ambiental incorporada ao processo educativo, conforme as exigências da Lei 

9.795. Entre os 36 cursos pesquisados, oito, oferecem Educação Ambiental, basicamente em 

forma de disciplina, com uma porcentagem elevada de teoria e o restante das horas em 

laboratórios e prática. 

 

  O Projeto de Educação Ambiental da Instituição nasceu com a Lei em 1999 e se 

mantém atualizado cumprindo seu objetivo de incorporar a dimensão sócio-ambiental nas 

ações da UCB em prol da sustentabilidade. 

 

A análise documental permitiu perceber que há um processo diferenciado de 

adequação dos instrumentos de Planejamento e Gestão Institucionais. Os documentos com 

atualizações mais distanciadas como Missão, Carta de Princípios e Plano Estratégico não 

incorporaram os princípios da Lei e da Política Nacional de Educação Ambiental. Os 

documentos em processo de reformulação permanente como Plano de Desenvolvimento 

Institucional, Projeto Político Pedagógico, Projeto Pedagógico dos Cursos e Projeto de 

Educação Ambiental se adaptaram de forma diferenciada aos princípios da Educação 

Ambiental no enfoque da sustentabilidade. 

 

Ao fazer o cruzamento das informações colhidas na análise documental e na entrevista 

com Estudantes, Professores, Diretores e Gestores, observou-se que a comunidade acadêmica 

consultada reconhece a necessidade da consecução dos objetivos ambientais no processo 

formativo dos cursos. Porém uma porcentagem elevada revela desconhecimento da Política 

Ambiental e dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da Instituição. Entre as razões 

apresentadas destacam-se: a falta de divulgação e comunicação entre os planejadores/gestores 

e a comunidade acadêmica, a falta de envolvimentos da comunidade acadêmica na adequação 
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dos instrumentos e implementação da Política Ambiental. Porém a maioria reconhece a 

necessidade de inserir a dimensão ambiental no processo formativo com uma política clara e 

construída por todos. 

 

Mesmo que a síntese da pesquisa tenha apresentado um quadro pontual de adequação dos 

Instrumentos Institucionais de Planejamento e Gestão da Educação Ambiental conforme 

parâmetros da Lei 9.795 de Abril de 1999, o estudo revelou elementos positivos como: a 

reformulação recente do Projeto Político Pedagógico, Plano de Desenvolvimento Institucional 

e Planejamento Estratégico, com previsões futuras de responsabilidade social e ambiental no 

enfoque da sustentabilidade e a predisposição de estudantes, professores, diretores e gestores 

para contribuírem com a Educação Ambiental no processo educativo.   

 

Tais elementos são essenciais e oportunos para que se reformulem os Instrumentos de 

Planejamento e Gestão Institucionais de forma participativa, inserindo os princípios da 

Política Nacional de Educação Ambiental e as bases de uma Política Ambiental da Instituição 

que perpasse o processo formativo dos cursos.  

 

A certeza de que tais instrumentos sejam adequados permanentemente para viabilizar o 

planejamento e a gestão da Educação Ambiental no processo formativo dos cursos de 

graduação, permitem apresentar algumas recomendações como:  

 

- Introduzir o estudo das Leis Ambientais nos programas educacionais da instituição, 

possibilitando seu conhecimento e cumprimento;  

 

-  Fortalecer os programas interdisciplinares de formação ambiental aos educadores e 

gestores, para que promovam um processo de Educação Ambiental em conformidade com a 

Política Ambiental da Instituição e as exigências dos cursos que orientam e educam;  

 

- Ampliar o envolvimento da comunidade acadêmica no processo de planejamento 

participativo, possibilitando a atualização permanente dos instrumentos de Planejamento e 

Gestão;  
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- Assumir a Educação Ambiental como prática institucional contínua e permanente, 

envolvendo a comunidade acadêmica no processo formativo e no cuidado com o ambiente 

educativo, comprometida com a boa governança e a sadia qualidade de vida;  

 

-  Fortalecer a Política Ambiental da Instituição construindo atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, de forma indissociável;  

 

-  Constituir o observatório ambiental permanente da UCB em parceria com representantes da 

comunidade do entorno, para manter uma vigilância permanente sobre a responsabilidade 

sócio-ambiental em prol da sustentabilidade. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A 
 

 
 
 
 

PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UCB  
 

 
 
Caro (a) Gestor (a) Orientador (a)! 
 
  

Sou o professor Itacir, parceiro de caminhada há dezessete anos na instituição. Neste 

ano de 2009 estou realizando uma pesquisa para a elaboração da Dissertação de Mestrado em 

Planejamento e Gestão Ambiental.  

 

Esta etapa da pesquisa visa colher informações dos (as) Gestores (as) e orientadores 

(as) sobre a adequação dos instrumentos de planejamento e gestão pedagógica da Educação 

Ambiental nos cursos de graduação, conforme parâmetros da Lei 9.795 de Abril de 1999 e sua 

repercussão no meio acadêmico, com a finalidade de produzir conhecimento integrado para 

definição de políticas, planos, programas, sistema de monitoramento e avaliação ambiental, 

em suporte à tomada de decisão no âmbito público e privado. 

Em 2009 temos um bom motivo para fazermos uma avaliação institucional das 

adequações e dos efeitos da Lei 9.795 de Abril de 1999 que regulamenta a Política Nacional 

de Educação Ambiental, no seu décimo ano de existência.  

 Já realizei a primeira etapa com a contribuição de estudantes de todos os cursos de 

graduação. 
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 Na segunda etapa solicito um gesto de colaboração respondendo às questões de forma 

espontânea e livre, pautado nas observações pessoais no exercício da profissão na atual 

função. 

 
Observação: 

 A pesquisa exige a identificação do(s) curso(s) que coordena ou orienta e função que 

exerce para cruzamento de informações.  

 Todas as informações serão mantidas em sigilo conforme critérios éticos da pesquisa 

científica, preservando a integridade pessoal e profissional dos educadores. 

 
 
 

Folha de Respostas ( Gestor (a) e ou orientador(a) ) 
 
Identificação: 
 
Nome:.................................................                Função......................................... 
 
Curso(s) de graduação que atua como gestor (a) e ou orientador (a):.......................................... 
  
Data:.............................................................. 
 
 

Questões 
 

 
1 - A lei 9.795 apresenta o conceito de Educação Ambiental da seguinte forma: Art. 1º 

Entende-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. 

  
Enquanto Diretor ou Gestor da instituição você contribui para a consecução dos objetivos da 

educação ambiental conforme as construções indicadas pela lei? 

 
 

(     ) Sim: de que forma? 

 

(     )     Não: por quais razões? 
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(     )     Desconheço. 

2 - Ao tratar da Educação superior o Artigo 10º da lei 9.795 destaca a forma como a educação 

ambiental será desenvolvida: A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.  

 

 Partindo das três características do desenvolvimento prático da educação ambiental 

estipulados pela lei, os instrumentos de planejamento e gestão pedagógica (Plano de ensino, Matriz 

Curricular, Projeto Pedagógico do Curso, Plano de desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico 

Institucional) foram adequados para garantir a educação ambiental integrada, contínua e permanente 

aos estudantes do(s) curso(s) que orienta? 

(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

 

3 - O Art. 11º afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

 

 Em artigo único afirma: Os professores em atividade devem receber formação complementar 

em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e 

objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 

 
No artigo 4º da lei destaca os seguintes princípios: I - o enfoque humanista, 
holístico, democrático e participativo; II - a concepção do meio ambiente em sua 
totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-
econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de 
idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
práticas sociais; V - a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a 
abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. 
 

 Em sua gestão consta a formação complementar de professores em educação ambiental 

conforme parâmetros da lei?  

(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 
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(     )     Desconheço. 

4 - O Art. 8º esclarece que a Educação ambiental deve ser desenvolvida na educação escolar através de 

linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, 

pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo e acompanhamento e 

avaliação. 

 A partir da sua observação, as linhas apresentadas pela lei estão inter-relacionadas no 

desenvolvimento da educação ambiental? 

(     )     Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

 

5. O Art. 3º reforça que todos têm direito à educação ambiental lançando uma incumbência às 

instituições educativas: Promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 

educacionais que desenvolve. 

 Você conhece algum programa ou projeto institucional que promove a Educação 

Ambiental de maneira integrada ao programa educacional do(s) curso(s) que orienta? 

(     )     Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço 
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Anexo B 

 

 

 
 

 

 

PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UCB  

 

 

Caro (a) Educador (a)! 

  

Sou o professor Itacir, parceiro de caminhada há dezessete anos na instituição. Neste ano de 

2009 estou realizando uma pesquisa para a elaboração da Dissertação de Mestrado em 

Planejamento e Gestão Ambiental.  

 

Esta etapa da pesquisa visa colher informações dos(as) Educadores (as) sobre a 

adequação dos instrumentos de planejamento e gestão pedagógica da educação ambiental nos 

cursos de graduação conforme parâmetros da lei 9.795 de abril de 1999 e sua repercussão no 

meio acadêmico, com a finalidade de produzir conhecimento integrado para definição de 

políticas, planos, programas, sistema de monitoramento e avaliação ambiental, em suporte à 

tomada de decisão no âmbito público e privado. 

 

Em 2009 temos um bom motivo para fazermos uma avaliação institucional das 

adequações e dos efeitos da lei 9.795 de Abril de 1999 que regulamenta a Política Nacional de 

Educação Ambiental, no seu décimo ano de existência.  

 

 Já realizei a primeira etapa com a contribuição de estudantes de todos os cursos de 

graduação. Na segunda etapa solicito um gesto de colaboração respondendo às questões de 

forma espontânea e livre, pautado nas observações pessoais do exercício da docência nos 

cursos de graduação da instituição. 
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Observação: 

 A pesquisa exige a identificação do(s) curso(s) que leciona para cruzamento de 

informações, porém sua identificação pessoal pelo nome é opcional. 

  

 Todas as informações serão mantidas em sigilo conforme critérios éticos da pesquisa 

científica, preservando a integridade pessoal e profissional dos educadores. 

 

 

 

Folha de Respostas - Educadores (as). 
 

Identificação: 

Nome:..................................................Tempo de docência na UCB..................... 

 

Curso(s) de graduação que atua como professor (a):.......................................... 

  

Data:.............................................................. 

 

Questões 
 

1 - A lei 9.795 apresenta o conceito de Educação Ambiental da seguinte forma: Art. 1º 

Entende-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. 

  

Enquanto educador da instituição você contribui para a consecução dos objetivos da educação 

ambiental conforme as construções indicadas pela lei? 

 

(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões 
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(     )     Desconheço. 

2 - Ao tratar da Educação superior o Artigo 10º da lei 9.795 destaca a forma como a educação 

ambiental será desenvolvida: A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal.  

 Partindo das três características do desenvolvimento prático da educação ambiental 

estipulados pela lei, os instrumentos de planejamento e gestão pedagógica (Plano de ensino, 

Matriz Curricular, Projeto Pedagógico do Curso, Plano de desenvolvimento Institucional, 

Projeto Pedagógico Institucional) foram adequados para garantir a educação ambiental 

integrada, contínua e permanente aos estudantes do(s) curso(s) que leciona? 

(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

3 - O Art. 11º afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Em artigo único afirma: Os professores em atividade devem receber formação complementar 

em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos 

princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 
No artigo 4º da lei destaca os seguintes princípios: I - o enfoque humanista, 
holístico, democrático e participativo; II - a concepção do meio ambiente em sua 
totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-
econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de 
idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
práticas sociais;V - a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a 
abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. 
 

 Em seu currículo de formação de professores consta a formação complementar em educação 

ambiental?  

(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 
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(     )     Desconheço. 

4 - O Art. 8º esclarece que a Educação ambiental deve ser desenvolvida na educação escolar 

através de linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos, desenvolvimento 

de estudos, pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo e 

acompanhamento e avaliação. 

 

 A partir da sua observação, as linhas apresentadas pela lei estão inter-relacionadas no 

desenvolvimento da educação ambiental? 

(     )     Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

5. O Art. 3º reforça que todos têm direito à educação ambiental lançando uma incumbência às 

instituições educativas: Promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 

educacionais que desenvolve. 

 

 Você conhece algum programa ou projeto institucional que promove a Educação 

Ambiental de maneira integrada ao programa educacional do curso que leciona? 

(     )     Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço 
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Anexo C 

 

 

 

 
 

 

PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA UCB  

 

Caro(a) estudante! 

  

Sou o professor Itacir, parceiro de caminhada há dezessete anos na instituição. Neste ano de 

2009 estou realizando uma pesquisa para a elaboração da Dissertação de Mestrado em 

Planejamento e Gestão Ambiental.  

 

Esta etapa da pesquisa visa colher informações dos(as) estudantes sobre a adequação 

dos instrumentos de planejamento e gestão pedagógica da educação ambiental nos cursos de 

graduação conforme parâmetros da lei 9.795 de abril de 1999 e sua repercussão no meio 

acadêmico, com a finalidade de produzir conhecimento integrado para definição de políticas, 

planos, programas, sistema de monitoramento e avaliação ambiental, em suporte à tomada de 

decisão no âmbito público e privado. 

 

Em 2009 temos um bom motivo para fazermos uma avaliação institucional das 

adequações e dos efeitos da lei 9.795 de Abril de 1999 que regulamenta a Política Nacional de 

Educação Ambiental, no seu décimo ano de existência.  

 

 Já realizei a primeira etapa com a contribuição de estudantes de todos os cursos de 

graduação do segundo semestre de 2008.  Na segunda etapa solicito um gesto de colaboração 

respondendo às questões de forma espontânea e livre, pautado nas observações pessoais 

enquanto estudante da UCB. 
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Observação: 

 A pesquisa exige a identificação do curso que está fazendo e identificação pessoal 

mesmo que os nomes não sejam revelados em nenhuma etapa da pesquisa. 

  

 Todas as informações serão mantidas em sigilo conforme critérios éticos da pesquisa 

científica, preservando a integridade pessoal do estudante. 

 

 

Folha de Respostas (estudante) 
 

Identificação: 

 

Nome:......................................................Matrícula.....................     

Semestre:.............................. 

Curso:.......................................... 

Data:.............................................................. 

 

Questões 
 

1 - A lei 9.795 apresenta o conceito de Educação Ambiental da seguinte forma: Art. 1º 

Entende-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. 

  

 Enquanto estudante da instituição você contribui para a consecução dos objetivos da educação 

ambiental conforme as construções indicadas pela lei? 

 

(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 
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2 - Ao tratar da Educação superior o Artigo 10º da lei 9.795 destaca a forma como a educação 

ambiental será desenvolvida: A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal.  

 

 Partindo das três características do desenvolvimento prático da educação ambiental 

estipulados pela lei, os instrumentos de planejamento e gestão pedagógica (Plano de ensino, 

Matriz Curricular, Projeto Pedagógico do Curso, Plano de desenvolvimento Institucional, 

Projeto Pedagógico Institucional) foram adequados para garantir a educação ambiental 

integrada, contínua e permanente aos estudantes do seu curso. 

(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

 

3 - O Art. 11º afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

 

Em artigo único afirma: Os professores em atividade devem receber formação 

complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao 

cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.  

 
No artigo 4º da lei destaca os seguintes princípios: I - o enfoque humanista, 
holístico, democrático e participativo; II - a concepção do meio ambiente em sua 
totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-
econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de 
idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as 
práticas sociais;V - a garantia de continuidade e permanência do processo 
educativo; VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a 
abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. 

 

 Os professores do seu curso atendem adequadamente aos princípios da Política 

Nacional de Educação ambiental no exercício da docência?  
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(     ) Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

4 - O Art. 8º esclarece que a Educação ambiental deve ser desenvolvida na educação escolar 

através de linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos, desenvolvimento 

de estudos, pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo e 

acompanhamento e avaliação. 

 

 A partir da sua observação enquanto estudante, as linhas apresentadas pela lei estão 

inter-relacionadas no desenvolvimento da educação ambiental? 

(     )     Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

5. O Art. 3º reforça que todos têm direito à educação ambiental lançando uma incumbência às 

instituições educativas: Promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas 

educacionais que desenvolve. 

 

 Você conhece algum programa ou projeto institucional que promove a Educação 

Ambiental de maneira integrada ao programa educacional do seu curso? 

(     )     Sim: de que forma? 

(     )     Não: por quais razões? 

(     )     Desconheço. 

Anexo D 

 

3.1 Tabela do resultado da pesquisa de sondagem sobre a adequação da lei 9.795 nas matrizes 

curriculares dos cursos realizada com estudantes da graduação no segundo semestre de 2008. 

Cursos que disponibilizam disciplinas de Educação Ambiental na Matriz curricular: 

Direito, Física, Pedagogia, Biologia, Engenharia Ambiental. 
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Quadro 1 –  Respostas da forma de motivação do curso para a E.A – G1. (2º sem.2008) 
 
De que forma o 

seu curso 
motiva para a 

Educação 
Ambiental? 

 

• Aprendemos métodos de implantação da Educação Ambiental, 
exemplos e discussões sobre a temática (Estudante/Engenharia 
Ambiental.). 

• Com palestras, e apresentação da Grade Curricular com as matérias 
afins. (Estudante/Biologia.). 

Estudante/ 
• A Universidade disponibiliza a disciplina de Direito Ambiental como 

matéria optativa. No curso de Direito este não é um assunto prioritário, 
posso até afirmar que não há um incentivo ao estudo do assunto. ( 
Estudante/Dir). 

• O meu curso não só motiva como estuda as formas de cuidados e 
proteção com relação ao meio ambiente, nós futuros operadores do 
Direito temos a obrigação de estarmos bem informados a respeito da 
lei ambiental e ressalto que não existe somente esta lei que trata do 
meio ambiente, existem outros e cada uma é responsável pela proteção 
daquilo que promove a destruição do nosso meio ambiente. (M.S., 
10/11/2008, Dir). 

• Vejo durante o decorrer do curso que não há um incentivo à educação 
ambiental, durante as aulas não buscam essa prática. ( Estudante/Dir). 

• Não presenciei nenhum tipo de motivação a Educação Ambiental, a 
não ser palestras atípicas nas semanas universitárias. ( Estudante/Dir). 

• Filmes, palestras, trabalhos voltados para a Educação ambiental 
(Estudante/Física.). 

 
Fonte: Autor 
 
Quadro 2 – Respostas sobre a ligação do curso com a E.A. – G1. (2º sem. 2008). 
 

O seu curso 
tem algo a ver 
com Educação 

Ambiental? 
 

 
• Tem a ver com a preservação ambiental, consultorias, estudo de 

impacto ambiental, ordenamento de território, gestão de pragas, 
avaliação, gestão e conservação dos recursos animais, ecoturismo, 
educação ambiental de qualidade de vida. Estudante/Biologia.). 

• O curso vê a Educação ambiental como um poderoso instrumento de 
Gestão Ambiental, planejar, executar e avaliar programas de Educação 
ambiental (Estudante/Engenharia Ambiental.). 

• O meu curso particularmente não se relaciona de forma direta com a 
questão ambiental. Contudo, penso que essa deveria ser uma das 
prioridades do currículo, pois há uma carência enorme de profissionais 
nessa área, em contrapartida a um verdadeiro inchaço nas áreas civil e 
penal. .(Estudante/Dir). 

• É uma pena que seja uma matéria optativa no currículo do Curso de 
Direito, pois acredito ser uma matéria importante e que os alunos que 
optaram por não fazer essa disciplina sairiam perdendo em 
conhecimento, que com certeza vai fazer falta na vida pessoal e 
profissional. (Estudante/Dir). 

• Acredito que a inclusão da Educação Ambiental nos cursos acadêmicos 
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seja importante, mas a verdade é que grande parte dos estudantes não 
se interessa em fazer matérias que não tem relação com o curso 
escolhido. (Estudante/Dir). 

• O meu curso é extremamente relacionado com a Educação ambiental. 
No âmbito profissional, o maior desafio é fazer com que as pessoas 
respeitem a lei, para isso é necessário rigidez por parte do legislador e 
conscientização por parte do autor, conhecedor, trabalhador ou até 
mesmo DESTRUIDOR do meio ambiente. No lado pessoal é bem fácil 
explicar a você, sou filha de pais Geógrafos, que respeitam 
integralmente o meio ambiente. (Estudante/Dir.). 

• O curso de Direito tem tudo a ver com a educação ambiental pois visa 
a igualdade na sociedade, busca o direito de todos de forma igual não é 
à toa que temos a lei 9.795/99 para mostrar a preocupação do 
legislador com o assunto.(Estudante/Dir.). 

• Estou no quarto semestre do curso de Direito e apesar de ainda não ter 
cursado a disciplina especifica que trata do Direito Ambiental, vejo na 
universidade vários momentos que colocam a importância do tema, 
seja nas palestras e cursos oferecidos e até na coleta seletiva do lixo, o 
que infelizmente ainda não tenho visto é o comprometimento de todos. 
(Estudante/Dir.). 

• Em minha grade curricular, o curso apresenta a disciplina de Direito 
Ambiental no 9° semestre. Esta disciplina é muito importante e tem 
ganhado cada vez mais destaque pelo fato de tratar da legislação 
ambiental, e, como sabemos este tema esta presente diariamente em 
nossas vidas. (Estudante/Dir.). 

• Muito interessante tratar sobre esse tema, no curso de Direito temos a 
disciplina de Direito Ambiental, nela iremos estudar toda legislação 
acerca do meio ambiente, e a educação ambiental com certeza é tratada 
dentro desta legislação. (Estudante/Dir.). 

• A educação ambiental deveria estar inserida em tosos os cursos 
(Estudante/Dir.). 

• Todos os cursos e profissionais tem a sua parcela de responsabilidade 
cada um em sua área especifica tem seus meios de contribuir. 
(Estudante/Dir.). 

• Esse assunto deveria estar  presente em todos os cursos, porque faz 
parte da vida de todas as pessoas.( Estudante/Dir.). 

• Eu serei uma administradora e com certeza esse assunto faz parte do 
meu meio profissional, cada vez mais as empresas estão preocupadas 
com a questão ambiental visto que isso agrega valor não só ao nome da 
instituição como também a sociedade. ( Estudante/Admin.). 

• O meu curso é de Administração não vejo uma relação direta, mas a 
questão Ambiental é importante para o ser humano. 
(Estudante/Admin.). 

 
Fonte: Autor 
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Quadro 3 – Respostas sobre os desafios pessoais e profissionais da E.A.- G1. (2º sem. 2008) 
 

Quais são os 
maiores 
desafios 

pessoais e 
profissionais 
em relação à 

Educação 
ambiental no 
seu curso? 

 

• Garantir um meio ambiente sustentável. (Estudante/Fis) 
• Uma ação educativa permanente e de forma articulada 

(Estudante/Ped.). 
• Práticas simples como: separação do lixo, economia de energia e de 

água no dia-a-dia. (Estudante/ Biologia.). 
• Cada Profissional, dentro da sua área deve saber o que pode ser feito 

para aliviar as conseqüências que geram danos ao meio ambiente. 
Estudante/Engenharia Ambiental.). 

• Educar desde criança a preservar o meio ambiente 
(Estudante/Engenharia Ambiental.). 

• Buscar a atitudes de sustentabilidade e a formação da consciência 
ambiental daqueles que desenvolvem atividades que prejudicam o meio 
ambiente.( Estudante/Engenharia Ambiental.). 

 
Fonte: Autor 
 
 
 
3.2 Tabela do resultado da pesquisa sobre a adequação da lei 9.795 nas matrizes curriculares 

dos cursos realizada com estudantes da graduação no Segundo semestre de 2008. 

Cursos que não disponibilizam disciplinas de Educação Ambiental na Matriz curricular: 

Farmácia, Educação Física, Odontologia, Enfermagem, Relações Internacionais, 

Administração, Medicina. 

 
Quadro 4  - Respostas da forma de motivação do curso para a E.A.- G3. (2º sem.2008). 
 

De que forma 
seu curso motiva 
para a Educação 

Ambiental? 

• O farmacêutico deve se fazer presente em todos os campos 
referentes ao meio ambiente, tanto avaliando/fiscalizando as 
indústrias verificando os níveis de poluentes emitidos, quanto no 
âmbito hospitalar, vendo como os resíduos hospitalares estão sendo 
descartados, para que não cause nenhum dano ao meio ambiente. 
(Estudante/ Farm.). 

• Não estou fazendo nada para mudar a preservação além de ações 
capazes de fazer por todos, nada que o meu curso propriamente me 
ajudou a agir. (Estudante/Ed. Fís.). 

• Infelizmente o meu currículo não cumpre a proposta colocada pela 
lei que e a de estudar educação ambiental no ensino 
superior.(Estudante/ Enfer.). 

• Muitas vezes a preocupação é maior com doenças e medicamentos 
mas não devemos ignorar o meio ambiente e também incluir em 
nossos estudos boas maneiras de cuidar do ambiente. 
(Estudante/Enfer.). 

• Motiva para a Educação Ambiental mostrando a importância das 
negociações internacionais que garantam e tenham como princípio a 
sustentabilidade ambiental.(Estudante/Rel. Int.). 

• Em relação à contribuição do meu curso para o meio ambiente, não 
temos matéria especifica sobre tal, mas temos uma disciplina 
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chamada Biossegurança que visa apresentar leis e métodos de 
biossegurança para o profissional, paciente e meio 
ambiente.(Estudante/Odont.). 

• No meu currículo escolar a educação ambiental não está disponível, 
é um curso mais especifico e não tão enfocada ao meio ambiente 
porém mechemos com matérias que podem ser tóxicos ao meio 
ambiente (Estudante/ Odont.). 

• No meu curso, que é integrante dos cursos da área da saúde, a 
Odontologia mais especificadamente, não existe um tipo de 
disponibilização à Educação Ambiental (Estudante/ Odont.). 

• Já houve várias discussões a respeito desse assunto avaliando os 
prejuízos que um material tóxico pode causar no meio ambiente 
influenciando uma população inteira. Creio que cada profissional 
deve estar ciente dos seus atos para com o meio ambiente. 
(Estudante/ Odont.). 

• De uma forma ampla temos atividades que nos colocam junto com o 
meio ambiente, na produção de Fármacos com plantas e ervas 
medicinais, por exemplo,mas fora isso não tem nenhum incentivo 
para com o meio ambiente.( Estudante/Farm.). 

• Eu particularmente não conheço nenhum programa de Educação 
Ambiental na Universidade Católica. Em minha opinião o curso de 
Ed. Física, por si só é um grande motivador da Educação ambiental, 
não só como um exercício de cidadania, mas também como defensor 
da qualidade de vida, sendo indispensável uma boa qualidade 
ambiental. ( Estudante/ Ed. Fís.). 

• Estou 4 anos no curso de Educação física e até hoje não vi nada a 
respeito de Educação Ambiental e é um tema relacionado à educação 
física; (Estudante/ Ed. Fís.). 

• Bom eu sou aluno de Ed. física, estou me formando semestre que 
vem e acho que no meu curso eu não tive nenhuma matéria 
relacionada à educação ambiental. ( Estudante/Ed. Fís.). 

• Sou aluna do curso de Educação Física e esta disciplina não é 
ofertada e nem estimulada no meu curso de nenhuma forma. 
Concordo que o assunto não deveria ser imposto como disciplina a 
ser cursada, mas, em disciplinas de formação geral, deveria ser 
trabalhada, já que não estamos nos formando apenas em 
profissionais específicos, mas em cidadãos que estarão no mercado 
de trabalho para servir a sociedade. (Estudante/ Ed. Fís.). 

• Sou aluno de Educação Física, pois não tem essa matéria e nada 
sobre falando de educação ambiental e nunca vi nem ouvi algum 
professor, direção ou alguém do curso motivando a ser educado no 
meio ambiente. (Estudante/Ed. Fís.). 

• Meu curso está munido de temas sobre educação ambiental, e isso, 
por que nele, existem a interdisciplinidade, apontada para a 
construção de valores sociais, conhecimentos e habilidades, atitudes 
e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 
Todos os princípios básicos da educação ambiental são discutidos no 
curso de letras. (Estudante/ Letras.). 

• O único contato que tivemos com educação ambiental foi proposto 
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creio eu que pelo curso de química preocupados com a contaminação 
tanto do ar das clinicas como da manipulação dos operários do SLU 
e contaminação do solo em aterros sanitários no programados para 
receber resíduos de amalgama, material utilizado na clinica 
odontológica que contem estanho, cobre... e nos orieNtaram a 
depositar em local apropriado esses resÍduos de material para evitar 
a contaminação do solo.(Estudante/Odont.). 

• Nós não temos quase nenhuma informação sobre educação 
ambiental, só aprendemos aonde despejar os materiais de maior 
contaminação do meio ambiente como o mercúrio, cobre prata e 
outros, eu acho que nós deveríamos ter mais informações sobre tal 
assunto. (Estudante/Odont.). 

• Na minha grade curricular pouco tive informações sobre Educação 
Ambiental, o pouco que sei foi de algumas palestras que assisti na 
semana Universitária, reportagem e revista. (Estudante/Odont.). 

• Nós temos sim certa motivação para educação ambiental visto que 
na clínica odontológica nós apreendemos a separar lixo 
contaminado, perfurantes, tóxicos..(Estudante/ Odont.). 

• O único ensinamento de educação ambiental que temos em 
odontologia é apenas colocar os materiais contaminados em caixas 
onde vão ser encaminhas pra locais onde receberam o tratamento 
adequado sem poluir o meio ambiente. (Estudante/ Odont). 

• Não nos foram disponibilizados diretamente nenhuma matéria 
referente a tal questão. Mas de certa forma praticamos educação 
ambiental visto que na clínica odontológica nós apreendemos a 
separar lixos contaminados, perfurantes, tóxicos. Estudante/Odont.). 

• O meu curso não diponilibiza uma matéria de Educação Ambiental 
na grade, mas de certa forma a praticamos. Seguindo os princípios de 
biosegurança, estamos ajudando o meio ambiente, separando 
materiais contaminados e que possam a vir contaminar o meio em 
recipientes específicos para serem incinerados. (Estudante/Odont.). 

• Nos projetos de saída de campo, por exemplo, em saúde e sociedade, 
onde enfrentamos os problemas relacionados à saúde da comunidade 
em questão e promovemos debates, aulas e outros processos para 
fornecer um maior conhecimento àqueles que convivem com 
problemas de uma forma mais direta. (Estudante/Odont.). 

• Sou do curso de odontologia, e sendo lá não há nada no currículo 
relacionado à educação ambiental, sendo que há uma forma indireta 
de incentiva, pois professorem pedem para que possamos 
economizar materiais cedidos pela UCB, como algodão, gaze, papéis 
separados para que possam ser reciclados, todavia todas essas 
medidas são para uma maior economia não tendo nenhuma visão 
ambiental. (Estudante/Odont.). 

• Estudamos sobre as relações entre o individuo e o meio ambiente 
que o insere, compromisso social, dever e ética, entre outros assuntos 
relacionados a tal. (Estudante/Psic.). 

 
Fonte: Autor 
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Quadro 5 - Respostas sobre a ligação do curso com a E.A. – G3. (2º sem. 2008). 
 
O seu curso tem 
algo a ver com 

Educação 
Ambiental? 

• O farmacêutico, profissional que tem como princípio fundamental de 
sua profissão a saúde humana, está comprometido para com o meio 
ambiente, quer seja pela responsabilidade de zelar pela saúde, quer 
pelo dever de cumprir a legislação e a ética. (Estudante/ Farm.). 

• Os cursos na área de saúde possuem lacunas aonde poderiam estar 
inserido debates sobre o meio ambiente. A educação ambiental é um 
tema bastante discutido atualmente e os profissionais de saúde 
deveríam estar atentos a todas estas discussões, pois a saúde do 
cliente esta diretamente ligada ao ambiente que ela vive. .(Estudante/ 
Enfer.). 

• Acharia interessante Educação ambiental porque nós muitas vezes 
não percebemos que temos o papel de zelar pelo meio ambiente e 
que estamos inseridos nele. Deveria estar inserido em todas as etapas 
da educação. ( Estudante/ Enferm.). 

• Tem                                                                           , pois colabora 
para formação de pessoas mais conscientes da importância de 
preservar o meio ambiente(Estudante/ Enferm.). 

• A questão da Educação Ambiental é tratada na análise do cenário 
internacional, em relação às causas, conseqüências e tomadas de 
decisões para os problemas ambientais no mundo ( Estudante/Rel. 
Int.). 

• Não consta nenhuma matéria a respeito da Educação Ambiental 
devido à falta de compatibilidade entre o curso e esse assunto. 
Porém, creio que a Educação Ambiental deveria estar presente em 
todos os cursos, pois é um assunto que envolve qualquer tipo de 
área.(Estudante/ Odont.). 

• Vi minha grade de matérias e não encontrei nenhuma em que 
houvesse relação com o meio ambiente. ( Estudante/ Med.). 

• Quanto ao meu curso não percebo uma disciplina claramente voltada 
a Educação ambiental. Não percebo ações concretas. não existe uma 
real ligação entre meu curso e a Educação ambiental, apesar de 
entender que esta se faz necessária seja em qualquer âmbito da 
educação.( Estudante/ Med.). 

• Meu curso não está ligado diretamente com a educação ambiental, 
não incentiva os alunos para a proteção do meio ambiente. ( 
Estudante/ Farm.). 

• Acredito que a educação ambiental não está especificada na grade 
curricular dos cursos, mas sim uma atividade desvinculada das 
disciplinas porém presente no nosso cotidiano, como por exemplo a 
coleta seletiva de lixo (Estudante/Cien. Comp.). 

• Meu curso é Ciência da Computação e na universidade eu não vejo 
ligação do meu curso com educação ambiental. Mas a área de 
Tecnologia da Informação tem muito haver com educação ambiental. 
Cada vez mais são feitos e criados softwares vinculados a 
equipamentos que beneficiam o meio ambiente, por meio de 
dispositivos que medem a quantidade de poluição emitida e dos 
próprios satélites que "vigiam" constantemente a Amazônia, por 
exemplo.(Estudante/Ciên. da Comp.). 
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• Na minha área, por exemplo, um dos locais que disponibilizamos 
para realização de nossas atividades (trilhas, excursões, atividades 
corporais ao ar livre, etc.), ou seja, o acesso ao conhecimento 
relativo às práticas corporais como fator indispensável às relações 
entre os seres humanos e destes com a natureza exige uma 
preparação de nossos cidadãos quanto a EA em todos os espaços que 
os educam, até que isso torne se um hábito. (Estudante/ Ed. Fís.). 

• Faço Educação Física e não tem uma matéria específica de Educação 
Ambiental, mas é uma questão que está intimamente ligada ao curso, 
pois se trabalhamos com qualidade de vida, estamos trabalhando 
com questões ambientais. ( Estudante/Ed. Fís.). 

• Estou no 7º semestre de educação física e não tive nenhuma matéria 
ligada a Educação Ambiental. ( Estudante/Ed. Fís.). 

• Eu acho que todos os cursos deveriam ter uma matéria como essa, 
mesmo que fosse optativa, ainda mais no meu curso de educação 
física, seria primordial ( Estudante/ Ed.Fís.). 

• Sou aluna do curso de Educação Física, e no curso diretamente, não 
há mesmo nenhuma matéria direcionada a essa temática. Eu me sinto 
SIM estimulada, e sinto que apesar de não haver uma matéria 
específica, a UCB faz a sua parte nesse aspecto, cabe a nós fazer a 
nossa!.( Estudante/Ed.Fís.). 

• Para mim o termo educação ambiental deveria ser levado mais a 
sério por ser de suma importância para a sobrevivência humana e por 
isso deveria ser oferecida como matéria, para abrir os olhos dos seres 
humanos. (Estudante/Ed. Fís.). 

• Sou aluna do curso de Ed. Física, e no meu currículo não tem 
nenhuma matéria sobre a educação ambiental, mas estamos 
interligados como o meio ambiente o tempo todo. Como educadores 
temos que incentivar a interconexão entre a saúde e o meio 
ambiente, abrangendo expressivas possibilidades pedagógicas em 
nossas aulas de Ed. Física e podemos assim abordar como uma 
temática social. (Estudante/Ed. Fís.). 

• Sou aluna do curso de Educação Física e infelizmente essa matéria 
não faz parte do nosso currículo escolar, nunca vi e nem ouvi 
nenhum tipo de motivação da universidade para com os alunos e 
vice-versa no meu curso. Acho uma pena, pois nos tempos atuais, 
seria muito importante as pessoas se educarem mais perante o meio 
ambiente. (Estudante/Ed. Fís.). 

• O meu curso de uma forma direta não tem relação com o meio 
ambiente, mas é claro que de uma forma indireta há uma relação. A 
medicina por se tratar um curso que preza o bem estar do individuo 
se relaciona com o meio ambiente, pois o meio ambiente influencia 
de uma forma muito direta e intima na nossa qualidade de vida. 
(Estudante/ Med.). 

• O meu curso, nutrição, não tem nenhuma disciplina 
relacionada a este tema, mas na prática aplicamos muitos 
conceitos, em uma cozinha industrial, por exemplo, é separado o 
lixo orgânico de embalagens plásticas, de papelões entre outros. 
(Estudante/ Nut.). 
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• A Odontologia tem muito haver com Educação Ambiental 
pois muitos materiais que usamos podem causar danos 
irreversíveis ao meio ambiente. Ex Amalgama usada para 
restaurações possui em sua fórmula mercúrio, prata, cobre que em 
contado com meio ambiente pode causar danos gravíssimos... 
(Estudante/Odont.). 

• O curso tem tudo a ver com educação ambiental assim como 
todos os outros, aliás todos os seres humanos deveriam ser íntimos 
nessa questão que afeta a todos, pois nos dias de hoje só o que se 
escuta é aquecimento global que é decorrente de uma era sem 
informação ambiental. Em minha opinião, todas as faculdades, 
escolas, deveriam sim ter uma matéria inteiramente dedicada a essa 
questão que é de extrema importância para nossa sobrevivência.(  
Estudante/ Odont.). 

• Sim, temos uma das áreas da Psicologia, que é a Psicologia 
Ambiental que trata do relacionamento recíproco entre 
comportamento e ambiente físico, tanto construído quanto natural. 
A Psicologia Ambiental estuda o homem em seu contexto físico e 
social. Busca suas inter-relações com o ambiente, atribuindo 
importância às percepções, atitudes, avaliações ou representações 
ambientais, ao mesmo tempo considerando os comportamentos 
associados a elas. ( Estudante/ Psic.). 

• O curso de psicologia esta completamente ligado ao meio 
ambiente, o ser humano nada mais é que um ser 
"biopsicosociocultural" e é influenciado por todo meio que o 
envolve, o meio ambiente é a base para vida, está presente em 
todos os contextos do cotidiano, é preciso respeitar e conscientizar 
as pessoas para que se possa preservar a vida, para uma vida em 
harmonia com o meio ambiente onde nenhuma forma de vida é 
superior a outra e para se ter uma melhor qualidade de vida. 
(Estudante/ Psic.). 

• Meu curso é Sistema de Informação e não tem ligação direta 
com a educação ambiental...Entretanto percebo a preocupação da 
Universidade quanto a este tema, pois já vi algumas campanhas, e 
muitas matérias discutem o assunto.(Estudante/Sist. De Inf.). 

 
Fonte: Autor 
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Quadro 6 - Respostas sobre os desafios pessoais e profissionais da E.A.- G3. (2º sem. 2008). 
Quais são os 

maiores desafios 
pessoais e 

profissionais em 
relação à 
Educação 

ambiental no seu 
curso? 

 

• Seria interessante a universidade disponibilizar pelo menos uma 
matéria relacionada ao assunto, para que os futuros farmacêuticos 
não cometam o erro de agredir significativamente o meio ambiente 
na fabricação de algum medicamento ou alguma fármacoterapia..( 
Estudante/ Farm.). 

• Como futura farmacêutica e parte integrante da sociedade, sou 
responsável por uma parcela de danos causados ao ambiente, 
portanto estou intimamente envolvida na promoção da proteção do 
ambiente em que vivo.( Estudante/ Farm.). 

• O desafio que se coloca é transformação social e o seu enfoque 
deve buscar uma perspectiva de ação que relaciona o homem, e a 
natureza tendo como referência que os recursos naturais se 
esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o ser 
humano. ( Estudante/Ed. Fís.). 

• Um dos maiores problemas dos cursos da saúde é essa questão do 
meio ambiente, muitos de nós pensamos somente nos pacientes e 
em suas doenças, então se cria medicamentos e tratamentos que 
podem gerar uma dano sério a natureza que afeta as nossas vidas ( 
Estudante/ Enferm.). 

• Todos os educandos precisam reconhecer que o desenvolvimento 
social, econômico e político devem acontecer de maneira que não 
possa alterar o equilíbrio da natureza, pois,os seres vivos 
dependem de uma base ecológica para a sua sobrevivência e a de 
seus descendentes, com isso,todas as práticas devem ser voltadas 
para o desenvolvimento sustentável, que visa o desenvolvimento 
sem prejudicar as gerações futuras.(Estudante/ Enferm.). 

• O maior desafio do internacionalista é lidar com os interesses 
paralelos entre Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento 
Econômico (Estudante/Rel. Int.). 

• Para melhorar a parcela de responsabilidade de cada um, acho que 
as universidades deveriam repensar o currículo dos cursos, de 
modo a tornar esse aspecto mais evidente(Estudante/ /Odont.). 

• A educação ambiental deve estar inserida automaticamente no 
processo de formação, e que não deve ser uma disciplina abordada 
isoladamente e sim, nas várias disciplinas cursadas assimilando 
esta, fazendo analogias de como a disciplina em questão e o meio 
ambiente tem relações. ( Estudante/Odont.). 

• Acredito que as escolas poderiam produzir uma juventude mais 
consciente e interessada no meio ambiente, se aplicassem o 
conteúdo de defesa do meio ambiente, não só como disciplina 
teórica, mas através de atividades práticas que despertassem o 
interesse dos jovens e crianças no assunto.(Estudante/ Cien. 
Comp.). 

• Adquirir a consciência ambiental e passa-la adiante.(T.S. 
17/11/2008). 

• Em se tratando de desafio pessoal ou profissional, acho que todos 
nós almejamos resgatar esses valores sociais (principalmente a 
consciência social) a respeito do meio ambiente, aspectos 
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totalmente esquecidos na atualidade.( Estudante/Ed. Fís.). 
• O desafio da minha profissão é exatamente a integração do meio 

com o ambiente em que o profissional desenvolve seu trabalho, 
perceber o que esse meio tem a oferecer e aproveitar ao máximo 
sem trazer nenhum prejuízo promovendo assim essa interação e 
integração.( Estudante/Ed. Fís.). 

• Acredito que um grande desafio na área de educação física 
seja inserir a educação ambiental nas aulas de educação física. 
No intuito de promover esta mudança de paradigma em relação 
aos valores pessoais, a educação física pode utilizar os jogos 
motores como instrumentos que permitam a oportunidade de 
criticar, acordar e elaborar normas para a construção de uma 
forma de pensar e agir harmoniosa e integradora que busque a 
transformação do atual quadro ambiental do nosso planeta.( 
Estudante/Ed. Fís.). 

• O nosso desafio profissional é buscar fazer cumprir por 
completo todas as legislações referentes aos cuidados e à 
proteção ao Meio Ambiente e o desafio pessoal seria, que cada 
um, como pessoa, procurasse conscientizar o máximo possível de 
pessoas sobre a conservação e recuperação do Meio Ambiente 
porque acima de tudo devemos nossas vidas a ele.( 
Estudante/Dir.) 

• O importante é que o processo envolva os atores interessados 
que podem, inclusive, acionar os poderes públicos responsáveis. 
(Com isso, a orientação legal estará sendo cumprida e a escola 
contribuindo para a “formação de cidadãos conscientes, aptos a 
decidir e atuar na realidade da educação ambiental de um modo 
comprometido com vida, com o bem estar de cada um e da 
sociedade local e global.( Estudante/Dir). 

• Contribuição social com a coleta seletiva (Estudante/Dir.) 
• As ações dos órgãos fiscalizadores são muito limitadas, além 

ainda do baixo grau de consciência ambiental da sociedade em 
geral.. é preciso urgentemente que haja mudanças profundas no 
pensamento e no comportamento social em todo o 
mundo(Estudante/Dir.) 

• Ter olhos críticos e preocupados a respeito do Meio 
Ambiente.  Buscando mostrar à visão jurídica do tema, a 
finalidade básica é de proteger a vida humana, tendo em vista 
que o centro das atenções do Direito Ambiental é o homem. 
Deste modo, busca a se garantir um padrão mínimo de 
existência, das presentes e futuras gerações, sem se perder de 
vista o desenvolvimento sustentável ( Estudante/Dir.) 

• Incluir em todas as suas atribuições e atividades, interação e 
inserção do que se refere a expandir cada vez mais a Educação 
Ambiental (Estudante/Dir.) 

 
Fonte: Autor 
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Anexo E 
 
Resultado da pesquisa sobre a adequação da lei 9.795 de abril de 1999 aos instrumentos de 

Planejamento e Gestão da Educação Ambiental com os estudantes da graduação dos diversos 

cursos e semestres. (Pesquisa realizada no mês de Maio do 1º semestre 2009). 

 

 

Grupo 1: (G1) Cursos que oferecem disciplinas voltadas para a questão ambiental: Ciências 

Biológicas, Engenharia Ambiental, Pedagogia, Administração, Direito, Engenharia Civil, Física 

Gestão Ambiental e Logística (tecnológicos) 

 

Respostas e justificativas dos estudantes às 5 questões. 
 

A parte a seguir corresponde aos depoimentos de estudantes dos cursos de graduação 

(Licenciatura e bacharel) que incluem Educação Ambiental na Matriz Curricular. (Dados tirados 

das matrizes Curriculares dos cursos, atualizadas e disponibilizadas para o exercício letivo do 

primeiro semestre de 2009). 

 

 

1 - A lei 9.795 apresenta o conceito de Educação Ambiental da seguinte forma: Art. 1º Entende-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. 

 Enquanto estudante da instituição você contribui para o desenvolvimento da educação 

ambiental conforme as construções indicadas pela lei? 
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Quadro  7  - Respostas  da questão 1 - Contribuição para a consecução dos objetivos da educação 
ambiental (G 1).  
Sim 
 

De que forma? 
• Diálogo com pessoas sobre meio-ambiente. (Estudante/3º Biologia). 
• Descartando os resíduos nos coletores adequados, evitando o desperdício 

de recursos naturais (água, papel, etc), e participando de discussões acerca 
do que pode e deve ser mudado nos nossos hábitos. (Estudante/ 2º 
Biologia.). 

• Acredito que eu como estudante de engenharia ambiental estaria muito 
fora de foco se não contribuísse para o desenvolvimento da educação 
ambiental, busco como individuo e como parte de um grupo a construção 
desses valores sociais, conhecimentos etc... Mas não como algo pessoal, 
nos buscamos sempre levar isso às pessoas que não tem acesso a 
informação. ( Estudante/3º Eng. Amb.). 

• Entendo que sim, haja vista ser uma estudante do curso de biologia e 
praticar em casa a devida separação do lixo, quando meu marido toma 
banhos demorados fico batendo na porta até que ele saia do banho, 
modifiquei o habito de meu marido escovar os dentes com a torneira 
aberta, agora ele escova com a torneira fechada e assim que meu filho 
crescer mais vou ensiná-lo a cuidar do ambiente em que está, não jogando 
lixo na rua, cuidando da cidade e da casa. (Estudante/7º Biologia.). 

• Através das minhas atitudes voltadas a conservação do meio ambiente. (  
Estudante/ 9º Eng. Amb.). 

• Procuro sempre com atitudes consideradas simples preservar da melhor 
maneira possível o ambiente onde tenho um convivo diário. E como futura 
educadora acha muito importante ter uma consciência ambienta que possa 
auxiliar na formação de outros. (Estudante/ 4º Ped.). 

• Jogando o lixo em sua respectiva lixeira. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Na forma de preservação do meio ambiente, por meio de ações como não 

jogar lixo no chão, fazer a coleta seletiva etc. (Estudante/5º Dir.). 
• Como estudante eu tento, mas é difícil conseguir. É um processo de 

conscientização bastante complicado que envolve pessoas de todos os tipos. 
Conscientizar é passar isso aos demais e isso é um processo lento. ( Estudante/1º 
Adm.). 

• O simples fato de não jogar lixo na rua, reciclar o que pode ser reciclado já  
é um ato de educação ambiental. Eu procuro guardar o meu lixo como 
papel de bala para jogar na lixeira. É um pequeno ato que ajuda bastante.  
(Estudante/1º Dir.). 

• Colocando o Lixo no seu devido lugar. Usando produtos que não geram 
danos à camada de ozônio. (Estudante/6º Dir.). 

• A UCB tem projetos de reciclagem de lixo. (Estudante/1º Dir.). 
• Jogando lixo no lixo. (Estudante/1º Dir.). 
• Procuro sempre preservar o meio ambiente. (Estudante/1º Dir.). 
• Evito jogar papel no chão, coloco o lixo nas lixeiras que tenham a 

denominação da reciclagem, procuro reduzir o consumo de água das 
torneiras e da energia elétrica. (Estudante/5º Dir.). 

• Procurando conscientizar as pessoas que convivo a preservar o meio em 
que vivem. (Estudante/2º Dir.). 

• Por estar agindo correta com o meio ambiente não fazendo nada de ruim a 
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ele. (Estudante/1º Dir.).  
• Respeitando a coleta de lixo em seus respectivos recipientes. (Estudante/1º 

Dir.). 
• O ambiente tem que ser preservado desde os mínimos detalhes. Se jogo um 

papel, plástico na rua, estou contribuindo para uma degradação, mas como 
não faço isso, ajudo a conserva-lo. (Estudante/ 1º Dir.). 

• Em parte posso dizer que sim, pois eu sempre me policio para não 
danificar o meio ambiente não jogando lixo no chão. (Estudante/1º Dir.). 

• Meu pai é síndico do condomínio onde moramos e houve a proposta de 
coleta seletiva do lixo e mesmo que nem todos colaboram, no meu 
apartamento separo os produtos recicláveis. (Estudante/1º Dir.). 

• Cada um deve fazer sua parte para contribuir com o desenvolvimento da 
educação ambiental, jogando lixo na lixeira, separando os lixos recicláveis. 
(Estudante/4º Dir.). 

• Fazendo minha parte como cidadão procurando ao invés de destruir 
preservar. (Estudante/7º Dir.). 

• Gestos simples como “jogar o lixo na lixeira”, fechar a torneira enquanto 
escova os dentes, etc. Gostaria de poder separar o lixo, mas não existe 
coleta seletiva onde moro. (Estudante/3º Adm.). 

• Evitando jogar lixo no chão e sempre utilizar a lixeira de reciclagem. 
(Estudante/1º Dir.). 

• Não jogo liso no chão e uso as lixeiras de coleta seletiva de lixo. 
Estudante/ (1º Dir.). 

• Porque nunca me voltei diretamente para a questão de contribuir com o 
desenvolvimento ambiental. (Estudante/1º Dir.). 

• Principalmente com atitudes respeitando e ajudando aos próximos, 
cuidando do meio ambiente etc. (Estudante/1º Dir.). 

• Pelos valores de não sujar o meio ambiente, pela consciência da natureza. 
(Estudante/1º Dir.). 

• Não contribuo com essas ações por não conhecer grupos perto de mim que 
fazem isso. (Estudante/1º Dir.). 

• Não faço muito, mas costumo jogar o lixo num local seletivo e em um 
programa de reciclagem de garrafas pet. (Estudante/1º Dir.). 

• Não jogando lixo no chão vou à área verde, economizando na utilização de 
papéis. (Estudante/1º Dir.). 

• Não jogando lixo na rua e tentando ao máximo conservar a natureza da 
melhor maneira possível. (Estudante/1º Dir.). 

• Através de projetos. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Participando de palestras e debates e colocando em prática as habilidades e 

conhecimentos no contexto social. (Estudante/1º Dir.). 
• Adequando-me e seguindo as leis que regem as atitudes mínimas que 

entram em conformidade com o meio ambiente. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Participando de projetos. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Na reciclagem de lixos orgânicos e outros detritos recicláveis. (  

Estudante/1º Dir.). 
• Por meio de projetos relacionados à educação ambiental, aplicados à 

educação. (Estudante/1º Dir.). 
• Exercitando hábitos ambientais como jogar lixo na lixeira e transmitir 

essas atitudes aos outros. (Estudante/ 1º Dir.). 
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• Procuro usar de forma racional os recursos não-renováveis e incutir essa 
idéia nas pessoas próximas a mim. ( Estudante/5º Dir.) 

• Respeitando a natureza jogando lixo recicláveis ou não no lugar certo. 
(Estudante/7º Dir.). 

• Colaborando na coleta seletiva. ( Estudante/3º Dir.). 
• Tendo um interesse particular em aprofundar os conhecimentos na área. 

(Estudante/4º Dir.). 
• A educação ambiental e feita por atos eu demonstrando aos outros as 

atitudes corretas para com o ambiente, mostrando as crianças que não e 
certo jogar lixo na rua ou aos fumantes que pontas de cigarro são de 
extrema periculosidade para as matas. A educação ambiental nada mais e 
do que a preservação ambiental demonstrada para as pessoas. 
(Estudante/1º Dir.). 

• Utilizo os coletores disponíveis nos campus da UCB para recolhimentos de 
pilhas/baterias e outros tipos, conforme a cor do lixo reciclável. Descarto o 
lixo somente em locais apropriados, em qualquer situação (doméstica ou 
durante algum percurso) (Estudante/2º Dir.) 

• Quando vou ao parque, ou em qualquer lugar procuro uma lixeira para não 
jogar lixo na rua, não jogo nada pela janela do carro, pouca coisa mas faço.  
(Estudante/1º Dir.). 

• Fazendo o descarte do lixo seletivamente, bem como entre os colegas 
divulgando a necessidade da conscientização de um crescimento 
sustentável. (Estudante/ 3º Dir.). 

• Coleta seletiva de lixo, reaproveitamento de água da chuva para a irrigação 
das plantas e limpeza de calçadas. (Estudante/3º Dir.). 

• Como sei que os recursos naturais são finitos, procuro, por exemplo,  
economizar água durante o banho, ao escovar os dentes, ao lavar o carro e 
etc; além disso, poupo energia elétrica e evito  poluir o meio ambiente.  
Mas preciso admitir que, ainda tenho muito a aprender sobre este assunto, 
pois observei que em minha casa não é comum fazermos uma coleta 
seletiva de lixo.  

• Tenho consciência de que o lixo é um problema ambiental sério e que 
depende de cada um de nós, fazer a sua parte para que esse problema seja 
sanado. Porém minha família já recicla algumas coisas como é o caso de 
algumas embalagens de vidro. Com isso, reduz-se a quantidade de lixo. 
Mas, também, faço algo importante: sempre reviso os textos antes de 
imprimi-lo, porque além de economizar a tinta de minha impressora, 
economizo papel. Além disso, evito tirar cópias desnecessárias ou até 
mesmo reduzir duas folhas em uma, pois com essa medida poupo papel e 
dinheiro.  (Estudante/1º Dir.). 

• Na UCB temos um ambiente bem saudável de aprendizado, muito verde 
nos passando um pouco de paz, uma boa relação entre professores e 
alunos, isso nos motiva a chegar ao ambiente institucional mais tranqüilo, 
calmo, como conseqüência contribuo de forma indireta para a educação 
ambiental.  (Estudante/6º Dir.). 

• Acredito que sim, pois até o currículo do curso de direito mudou, agora 
temos uma matéria chamada direito ambiental. Nessa disciplina vemos um 
pouco de como o direito protege o meio ambiente. Aqui em casa fizemos 
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um pacto imprimimos sempre os dois lados da folha de papel, tentamos 
fazer a coleta seletiva de lixo, separamos as latinhas de cerveja e 
refrigerante.( Estudante/7º Dir.). 

• Participo de programas de reciclagem e tenho os incentivado dentro do 
meu âmbito de trabalho.  (Estudante/ 5º Dir.). 

• No sentido de um desenvolvimento sustentável, não fazendo o excesso de 
consumo e pensando em questões ambientais. (Estudante/7º Dir.). 

• Eu conservo o meio ambiente, ou pelo menos tenho consciência de não 
causar mal ao meio ambiente, não jogando lixo nas ruas, ensinando a quem 
posso que temos que nos preocupar mais com o futuro, que é um fato que o 
nosso meio ambiente está sendo agredido de maneira mais forte cada dia 
que passa, então eu tento mostrar pras pessoas que tenho convívio próximo 
a cuidar mais do meio ambiente. (  Estudante/5º Dir.). 

• Apesar de que não conhecia a lei, mas contribuir com projetos ambientais 
na área de reciclagem, através de cooperativa.  (Estudante/ 4ºDir.). 

• Acredito que sim, pois até o currículo do curso de direito mudou, agora 
temos uma matéria chamada direito ambiental. Nessa disciplina vemos um 
pouco de como o direito protege o meio ambiente. Aqui em casa fizemos 
um pacto imprimimos sempre os dois lados da folha de papel, tentamos 
fazer a coleta seletiva de lixo, separamos as latinhas de cerveja e 
refrigerante. (Estudante/ 9º Dir.). 

• Não prejudicando o meio ambiente. Mantendo o ambiente limpo e 
preservando a natureza. (Estudante/3º Dir.) 

 
Não  Por quais razões? 

• Nunca pensei no assunto. ( Estudante/4º Pedag.). 
• Eu acredito que mesmo conhecendo os meios para melhorar a qualidade de 

vida e sua sustentabilidade, pouco tem sido feito. Não conheço o projeto 
ambiental da UCB, nunca participei das campanhas realizadas pela 
instituição para reciclagem. (Estudante/ 6º Pedag.). 

• Seria mais ou menos porque às vezes, mesmo conhecendo o que é o certo e 
o errado, eu faço o errado. Ma há certas atitudes que faço que considero 
certas para o meio ambiente. (Estudante/1º Dir.) 

• Não posso falar de todas as áreas mas pelo menos no curso em que estou, 
não. (Estudante/ 1º Dir.) 

Desconheço • (Estudante/1º Direito .); (Estudante/3º Direito.); Estudante/1º D
(Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); ( Estudante/1º D
(Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/ 2º Direito.) 

Fonte: Autor 
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2 - Ao tratar da Educação superior o Artigo 10º da lei 9.795 destaca a forma como a educação 

ambiental será desenvolvida: A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal.  

 

 Partindo das três características do desenvolvimento prático da educação ambiental 

estipulados pela lei, os instrumentos de Gestão pedagógica (Plano de ensino, Matriz Curricular, 

Projeto Pedagógico do Curso, Plano de desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico 

Institucional) foram adequados para garantir a educação ambiental integrada, contínua e 

permanente aos estudantes do seu curso. 

 
Quadro 8 – Respostas da questão 2 – Adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da E.A..(G1) 
 
Sim De que forma? 

• Por cursar engenharia ambiental a educação ambiental faz parte de todo 
curso. (Estudante/9º Eng. Amb.) 

• Bem no nosso currículo do curso de Pedagogia, temos uma matéria 
especifica que se chama Educação ambiental que trata exatamente desse 
assunto. Nela tivemos a possibilidade de conhecer algumas pesquisas que 
foram e que estão sendo realizadas na área de meio ambiente, e como 
podemos ensinar as crianças dentro do contexto escolar, tal como fizemos 
trabalhos de reciclagem e de como preservar o meio ambiente. 
( Estudante/ 4º Ped.) 

• Na grade curricular do Direito existe uma disciplina chamada Direito 
ambiental. ( Estudante/1º Dir.) 

• Sempre há algum tipo de atividade voltada para a questão da educação 
ambiental. (Estudante/ 1º Adm.) 

• Colocando em prática. (Estudante/ 6º Dir.) 
• Porque mostra a função dos projetos e suas Conseqüências. (Estudante/1º 

Dir.) 
• Procurando chamar atenção para um problema que é de todos, um futuro 

melhor. (Estudante/2º Dir.) 
• Como estou no início não sei se aqui vai ter, mas com certeza é muito 

interessante ter educação ambiental, porque vai ajudar a interagir melhor 
com o meio ambiente. (Estudante/ 1º Dir.)  

• Introduzindo conhecimentos éticos e relacionais. (Estudante/7º Dir.) 
• Se tiver um estudo mais seletivo desde a vida acadêmica das pessoas não 

pode haver uma mudança. (Estudante/ 1º Dir.) 
• Alguns professores falam sobre Educação ambiental, mas permanente aos 

estudantes dependendo de como cada aluno vai se comportar.  
(Estudante/1º Dir.) 
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Sim • Nós temos uma boa relação de diálogo com a instituição, onde podemos de 
forma coletiva, discutir alguns tópicos, os professores, com exceção de 
alguns, são bem abertos ao diálogo. ( Estudante/6º Dir.) 

• Adequando o currículo do curso de direito a essa realidade do estudo 
ambiental, como dito acima, temos na nossa grade de estudos a disciplina 
direito ambiental o que já é um começo dentro do estudo do meio 
ambiente. (Estudante/ 9º Dir.) 

• A partir do momento, que já existe uma normalização obrigando a 
disciplina. (Estudante/7º Dir.) 

• Na grade curricular do meu curso (Direito), Educação Ambiental 
contempla no 10º semestre que é muito importante não somente em nível 
de conhecimento como jurídico também. (Estudante/4ºDir.) 

Não Por quais razões? 
• Apesar de estar no início do curso de biologia, já pesquisei no currículo 

quais as disciplinas optativas ou mesmo as obrigatórias que se relacionam 
com o tema ambiental e percebi que não existem muitas opções como 
poderia. Interesso-me pelo assunto e gostaria de seguir o curso me 
dedicando à área de preservação ambiental como bióloga.
Acredito que o papel do biólogo na questão da educação ambiental deva 
ser exercido de maneira pró-ativa e direta, por isso sinto falta de um 
currículo que privilegie o assunto, inclusive com atividades de práticas de 
campo, da mesma forma que privilegia a área de estudos em laboratórios. 
(Estudante/ 2º Biologia.). 

• Não tenho visto que as escolas têm dado o devido valor sobre o assunto, 
muitas escolas possuem o projeto na sua proposta pedagógica, mas nunca 
o fizeram na prática. O currículo é muito fechado para novas propostas e o 
governo cobra os conteúdos, e os professores exploram a matemática e 
português como se as demais disciplinas não fossem tão importantes. 
(Estudante/6º Pedag.). 

• Creio que não preciso nem comentar, um dos pilares que sustenta o meu 
curso é a educação ambiental. ( Estudante/3º Eng. Amb.). 

• Às vezes tenho a impressão de que os professores dão maior importância 
ao conteúdo formal da disciplina parece que há um formalismo forte que 
dificulta mudanças no plano de ensino, no currículo. Há um certo 
comodismo por parte dos professores em não modificar o plano de ensino, 
mo Sinto que não há integração ambiental com os cursos da área de exatas. 
(Estudante/1º Dir.) 

• Não existe uma política contínua. ( Estudante/1º Dir.) 
• Ainda não pude verificar a integração dessa lei ao cronograma do meu 

curso. (Estudante/1º Dir.) 
• Precisa de mais esclarecimento. (  Estudante/1º Dir.) 
• Acredito que a lei pode até estabelecer alguma coisa, mas não muda o 

sentimento. (Estudante/1º Dir.) 
• Ainda é um assunto pouco tratado. (Estudante/ 3º Adm.) 
• Não vi estas características na Matriz Curricular. (Estudante/1º Dir.) 
• Porque o curso não tem uma dependência direta com a questão ambiental.  



 168

(Estudante/1º Dir.) 
• Porque a sociedade não foi formada normalmente de acordo com os 

princípios, de forma a priorizar a educação ambiental. ( Estudante/1º Dir.) 
• Porque não recebi nenhuma orientação sobre a educação ambiental por 

parte da Universidade. ( Estudante/1º Dir.) 
• Sem justificativa. ( Estudante/ 1º Dir.) 
• Essa estrutura inexiste no meu curso. (  Estudante/5º Dir.). 
• Existindo a matéria de Direto Ambiental na grade curricular. (Estudante/4º 

Dir.) 
• Fazendo o descarte do lixo seletivamente, bem como entre os colegas 

divulgando a necessidade da conscientização de um crescimento 
sustentável. ( Estudante/3º Dir.) 

• Penso que isso ocorreu porque nós, quer sejamos docentes, discentes e 
etc., não estamos preparados para lidar com a Educação Ambiental de 
forma interdisciplinar. Nós sabemos que este assunto é relevante e precisa 
ser colocado em evidência, pois como a própria Lei diz, a Educação 
Ambiental necessita ser trabalhada de forma contínua e integrada. No 
entanto, penso que, talvez, ainda, tenhamos a noção de que o 
conhecimento é fragmentado e acontece de modo parcelado, quando na 
realidade, ele é fruto de uma visão holística, “evidenciando que a parte está 
no todo, assim como o todo está na parte, numa inter-relação constante, 
dinâmica e paradoxal”. Assim, só a partir de uma mudança de mentalidade 
é que acredito que e tema em questão possa ser mais bem difundido e, 
conseqüentemente, abordado junto às demais disciplinas.  (Estudante/1º 
Dir.) 

 
Desconheço  

• (Estudante/3º Biologia.);  ( Estudante/4º Pedagogia.). 
• (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); ( Estudante/1º Direito .); ( 

Estudante/1º  Direito.); (Estudante/3º Direito. ); ( Estudante/ 5º Direito .); ( 
Estudante/1º Direito.); ( Estudante/ 1º Direito .); Estudante/ 1º Direito.); 
(Estudante/4º Direito.); (Estudante/1º Direito .); ( Estudante/ 1º Direito.);  
(Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); 
(Estudante/1º Direito.); ( Estudante/1º Direito.); ( Estudante/ 1º Direito.); ( 
Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); 
(Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/ 1º Direito .); ( 
Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); 
(Estudante/ 7º Direito.); (Estudante/3º Direito.); ( Estudante/2º Direito.); 
(Estudante/1º Direito.); (Estudante/.2º Direito.); (Estudante/ 3º Direito .); 
(Estudante/ 5º Direito .); (Estudante/5º Direito.); (Estudante/3º Direito.). 

 
Fonte: Autor 
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3 - O Art. 11º afirma que a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de 

professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Em artigo único afirma: Os professores em atividade devem receber formação complementar em 

suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e 

objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.  

No artigo 4º da lei destaca os seguintes princípios: I - o enfoque humanista, holístico, 

democrático e participativo; II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade; III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, 

multi e transdisciplinaridade; IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 

sociais; V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; VI - a permanente 

avaliação crítica do processo educativo; VII - a abordagem articulada das questões ambientais 

locais, regionais, nacionais e globais; VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à 

diversidade individual e cultural. 

 

 Os professores do seu curso atendem adequadamente aos princípios da Política Nacional de 

Educação ambiental no exercício da docência?  

 
 
 
Quadro 9 – Respostas da questão 3 – Formação complementar dos professores em atividade. (G1). 
 
Sim De que forma? 

• Da mesma forma possível apresentada acima. (Estudante/3º Biologia ). 
• Principalmente no que se refere à ética, respeito à pluralidade individual e 

cultural no tratamento em sala de aula. Também percebo o 
comprometimento com a qualidade e continuidade do processo educativo 
e o estímulo à construção de um conhecimento individual que ultrapasse o 
ato de reproduzir o que é ensinado em classe. (Estudante/2º Biologia.). 

• Até o momento todos os professores que eu tive a chance de conhecer 
atendem aos princípios, e creio que muito provavelmente todos atenderão, 
por se tratar de um curso direcionado ao meio ambiente, os professores 
que fazem parte do mesmo recebem uma informação especial a respeito 
desse assunto.É o que eu acredito e ainda presenciei o contrário. 
(Estudante/3º Eng. Amb.). 

 
 

Foute: Autor 
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Sim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sem justificativa. ( Estudante/ 9º Eng. Amb.). 
• Trabalhado sua formação e a formação de seus educados, de maneira a 

tentar suprir as necessidades existentes em favor da construção de um 
ideal, tendo a concepção do meio ambiente na sua totalidade, garantindo 
uma formação constante sobre abordagens das questões ambientais. 
(Estudante/4º Ped.). 

• Mas não é diretamente. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Discutindo o tema se necessário, agindo de maneira correta, preservando o meio 

ambiente. ( Estudante/5º Dir.) 
• Sempre procuram debater alguma atividade ou palestra dando ênfase na questão 

da política Nacional de Educação Ambiental. ( Estudante/1º Adm.). 
• Além dos métodos adequados incentivam nossa adequação. (Estudante/6º 

Dir.). 
• Através de adaptações do meio ambiente à matéria. ( Estudante/ 1º Dir.) 
• Instruindo cada vez mais as pessoas a preservarem o meio ambiente, 

conscientizando-os. (Estudante/ 1º Dir.). 
• De forma limitada. Em alguns casos já foram feitas citações a respeito da 

sustentabilidade ambiental. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Sem justificativa. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Mas não é diretamente. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Discutindo o tema se necessário, agindo de maneira correta, preservando o meio 

ambiente. (Estudante/5º Dir.). 
• Sempre procuram debater alguma atividade ou palestra dando ênfase na questão 

da política Nacional de Educação Ambiental. (Estudante/1º Adm.). 
• Além dos métodos adequados incentivam nossa adequação. (Estudante/ 6º 

Dir.). 
• Através de adaptações do meio ambiente à matéria. (Estudante/1º Dir.). 
• Instruindo cada vez mais as pessoas a preservarem o meio ambiente, 

conscientizando-os. (Estudante/1º Dir.). 
• De forma limitada. Em alguns casos já foram feitas citações a respeito da 

sustentabilidade ambiental. (Estudante/. 1º Dir.). 
• Sem justificativa. (Estudante/ 1º Dir.). 
• Principalmente sociologia, onde a professora sempre relaciona esses 

conceitos humanísticos relacionados ao homem, cultura e meio ambiente. 
Ex: o lixão da estrutural. (Estudante/ 1º Dir.). 

• Tendo uma metodologia de ensino com extensão, atendendo os princípios 
da educação ambiental. (Estudante/ 1º Dir.). 

 
 

Fonte: Autor 
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Sim • Os professores, no papel de educadores, estão sempre atendendo aos 

princípios da Política Nacional de Educação Ambiental. (Estudante/. 4º 
Dir.). 

• Explicando a matéria e trazendo-a para a prática. (Estudante/ 1º Dir.) 
• Alguns sim, tentar explicar isso no desenvolvimento do semestre. 

(Estudante/1º Dir.). 
• Quando ministram as diversas correntes de pensamento sobre o assunto 

na sala de aula. (Estudante/1º Dir.). 
• Incentivando a pesquisa. (Estudante/5º Dir.). 
• Os professores normalmente têm essa idéia de respeito à pluralidade e a 

diversidade individual e cultural. (Estudante/3º Dir.). 
• Colocando dentro das disciplinas fatos relacionados aos acima citados.  

(Estudante/2º Dir.). 
• Incentivando a consciência sócio-ambiental dos alunos. (Estudante/ 3º 

Dir.). 
• Diria que não na sua totalidade, mas alguns comentam sobre a 

importância de se ter uma consciência de preservação do meio 
ambiente para as futuras gerações, fazendo com que o progresso atual 
da Ciência e tecnologia não venha a prejudicar futuramente. É 
importante se ter um correto manejo da tecnologia, um 
desenvolvimento sustentável.  (Estudante/3º Dir.). 

• A grande maioria dos professores agem de uma forma democrática com 
os alunos, nos dando uma maior liberdade em sala, onde podemos 
discutir alguns aspectos como por exemplo a forma com a qual o 
conteúdo vai ser dado. (Estudante/6º Dir.). 

• Dependendo da matéria e de acordo com o plano de ensino a 
 abordagem é feita de forma indireta, principalmente na matéria de 
Direito Constitucional, Trabalho e Civil, nas quais são abordados 
tópicos.  

• ( Estudante/4ºDir.). 

• Ensinando no dia-a-dia e incentivando quanto à questão do meio 
ambiente (Estudante/ 3º Dir.). 
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Não Por quais razões? 

• Acho que os professores de biologia precisam desenvolver linhas de 
pesquisa nessa temática da educação ambiental, tenho a impressão de que 
ficamos ligados a uma linha de pesquisa mais bicelular, biofísica, 
bioquímica. (Estudante/7º Biologia.) 

• Eles não citam o assunto. (Estudante/1º Dir.) 
• Pouco se fala dessa prática ambiental, talvez quando eu tiver Direito 

Ambiental haverá maior incentivo a esses princípios. (Estudante/5º Dir.) 
• Não percebo a articulação desses princípios em nossa docência. 

(Estudante/1º Dir.) 
• Porque as matérias por eles ensinadas não se relacionam com a questão 

ambiental. Pelo menos não diretamente ou interdependente. ( Estudante/1º 
Dir.). 

• O nosso curso não necessita de uma abordagem profunda no assunto da 
educação ambiental. (Estudante/1º Dir.). 

• Em nenhum momento abordaram o tema. (Estudante/.2º Dir.). 
• Alguns professores falam, mas outros não se preocupam em falar. 

(Estudante/1º Dir.). 

• Talvez, não tenham participado de nenhuma “formação” que os prepare 
para isso.   (Estudante/1º Dir.). 

• Acredito que não há o conhecimento especifico para adequar a ementa às 
verificações abordadas na área ambiental. (Estudante/5º Dir.). 

• Pra falar a verdade eu não me lembro de nenhum professor citando em 
suas aulas as questões ambientais com uma visão jurídica, nunca citaram 
essa lei. Eles podem ter uma consciência voltada para a conservação do 
meio ambiente mas não passam isso, na minha opinião.  (Estudante/5º 
Dir.) 

 
 
 

Desconheço • (Estudante/ 4º Pedagogia.); ( Estudante/6º Pedagogia.) 
• (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); ( Estudante/1º Direito.); 

(Estudante/1º Direito.); (Estudante/3º Direito.); ( Estudante/2º Direito .); 
(Estudante/1º Direito.) ; ( Estudante/1º Direito ); ( Estudante/1º Direito.); 
(Estudante/.7º Direito.); (Estudante/3º Administração.); (Estudante/1º 
Direito.); (Estudante/1º Direito.); ( Estudante/ 1º Direito.); (Estudante/1º 
Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º 
Direito.); ( Estudante/1º Direito.); ( Estudante/1º Direito .); ( Estudante/1º 
. Direito); ( Estudante/1º . Direito); ( Estudante/1º Direito.); ( Estudante/ 
1º Direito.); ( Estudante/ 1º Direito .); (Estudante/ 1º Direito.); (Estudante/ 
7º Direito.); (Estudante/4º Direito.); (Estudante/ 1º Direito.); ( Estudante/ 
9º Direito.); (Estudante/7º Direito.); (Estudante/9º Direito.). 

 



 173

 

4 - O Art. 8º esclarece que a Educação ambiental deve ser desenvolvida na educação escolar 

através de linhas inter-relacionadas como: capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de 

estudos, pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material educativo e 

acompanhamento e avaliação. 

 

 A partir da sua observação enquanto estudante, as linhas apresentadas pela lei estão inter-

relacionadas no desenvolvimento da educação ambiental? 

 
 
Quadro 10 – Respostas da questão 4 – Linhas Inter-relacionadas. (G1). 
 
Sim De que forma? 

• Sem justificativa. (Estudante/3º Biologia ) 
• A educação ambiental só será efetiva em uma instituição de ensino se 

possuir profissionais capacitados como professores, se desenvolver 
pesquisas que a torne ativa no processo de encontrar soluções aos 
problemas dos impactos ambientais e, finalmente, se divulgar o 
conhecimento a um número maior de pessoas que possam contribuir 
com a construção de um modelo sustentável de vida. (Estudante/2º 
Biologia.). 

• Acredito que sim, pois tais linhas dizem respeito ao enriquecimento e 
desenvolvimento do individuo, e o aprimoramento do conhecimento 
como um todo através de pesquisas, estudos etc, para ser transmitida a 
esses indivíduos, claro, em relação à educação ambiental e a qualquer 
forma de educação. Priorizando a transmissão do conhecimento o mais 
direcionado possível. (Estudante/3º Eng. Amb.). 

• É necessário ter profissionais capacitados que possibilite a criação de 
uma linha de pesquisa nesse tema e a divulgação de material é 
importantíssima, pois é na divulgação que instigamos novos 
pesquisadores para a área da educação ambiental. (Estudante/7º Bio.).. 

• São linhas de desenvolvimento que se cumpridas torna-se maneiras de 
formar, orientar e conscientizar as pessoas, sobre essa questão que deve 
ser de conhecimentos de todos, que é a educação ambiental. Esses 
requisitos são essenciais: a capacitação, o desenvolvimento de estudos, 
pesquisas, a produção e divulgação de material educativo, o 
acompanhamento e a avaliação, de todo esse processo que se torna uma 
maneira de conscientizar as pessoa. (Estudante/ 4º Ped.). 
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Sim • Aqui na Universidade sempre fazem isso através de panfletos, projetos 

educativos entre outros. ( Estudante/1º Adm.) 
• Através do conhecimento científico por exemplo é possível 

desenvolver várias coisas para a educação ambiental. .(Estudante/1º 
Dir.) 

• De maneira geral sim porém falta uma abrangência maior de todos. 
(Estudante/6º Dir.) 

• Começar com a consciência das pessoas com a educação ambiental a 
partir de estudos e pesquisas realizadas. ( Estudante/1º Dir. ) 

• Desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentação. (Estudante/ 
1º Dir.) 

• Falta aplicação prática de forma contínua, habitual e não panas em 
datas comemorativas. (Estudante/3º Dir. ) 

• À medida que se promove uma consciência ambiental de preservação e 
de necessidade de ação ambiental e coletiva para o sucesso da ação. 
(Estudante/1º Dir.) 

• Mas depende também da consciência de cada um pois não adianta 
informar, a pessoa saber e não praticar. (Estudante/2º Dir.). 

• Pois no meu ensino fundamental os professores se preocupavam muito 
sobre isso e na verdade hoje está sendo muito útil para mim e para o 
mundo. ( Estudante/1º Dir.).  

• Visto que as pessoas conhecem como se faz a preservação e quais os 
benefícios para o bem comum da sociedade. (Estudante/. 1º Dir.). 

• Promovendo interação com pesquisas e experimentação. (Estudante/1º 
Dir.). 

• De forma a integrar no conhecimento, fontes através de pesquisas. 
(Estudante/7º Dir.). 

• Divulgando a preservação do meio ambiente. (Estudante/ 1º Dir.) 
• Ajudando a divulgar que o meio ambiente deve ser preservado. 

(Estudante/1º Dir.). 
• Pois a formação pessoal e a demonstração da importância de inter-

relação serve como base para o desenvolvimento da consciência com 
relação ao ambiente. (  Estudante/1º Dir.). 

• Absolutamente sim, visto que essas características permitem e 
possibilitam uma eficaz educação ambiental. (Estudante/ 1º Dir.). 
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Sim • Implantando de forma objetiva na instituição de ensino deixando de lado 
as burocracias que tanto atrapalham. (Estudante/ 1º Dir.). 

• Através do conhecimento produzido pelo homem, para o homem como fim 
de gerar mais conhecimento. (Estudante/. 1º Dir.). 

• Tudo que leva a sociedade parar e refletir é importante porque faz com que 
atue de maneira mais respeitosa com o meio ambiente. (Estudante/7º Dir.) 

• Sem justificativa. (Estudante/2º Dir.). 
• Estão inter relacionados no que diz respeito a desenvolvimentos de 

estudos, pesquisas e experimentações desde que isso seja voltado para a 
área ambiental com o intuito de ensinar a sociedade sobre a preservação 
ambiental . (Estudante/1º Dir.). 

• É muito importante à pesquisa e levar essas informações por meio de 
material educativo a população. (Estudante/ 1º Dir.). 

• O exemplo é esta própria pesquisa. (Estudante/3º Dir.). 

• A colocação de lixeiras para a coleta seletiva do lixo, divulgação de 
materiais de preservação do meio ambiente. Acredito ser extremamente 
necessária a educação dos estudantes desde os primeiros anos na escola 
para evitar o que hoje se vê nas grandes cidades como Brasília: acúmulo 
de lixo nas ruas, pichações, desperdício de recursos tanto do meio 
ambiente (como os hídricos) e financeiros gastos com as posteriores 
limpezas. Existem os projetos como o de horta nas escolas do GDF que 
auxiliam na conscientização dos alunos, especialmente de baixa renda.   
(Estudante/3º Dir.) 

• Acredito que a capacitação de profissionais para ministrar aulas em direito 
ambiental fazendo um link com a educação ambiental seria formidável, 
dentro da UCB não conheço nenhuma linha de pesquisa do direito na área 
de educação ambiental. Acho que se faz necessário a divulgação de 
matérias, artigos, programas de incentivo a pesquisa nessa temática. 
(Estudante/1º Dir.). 

• Partindo do principio que a capacitação necessita de recursos, necessita de 
estudos e pesquisas.(Estudante/ 7º Dir.). 

• Acho que estão sim, pois pra conservação do ambiente temos que começar 
pela educação ambiental, e desde cedo, as pessoas que crescem sabendo 
sobre pesquisada ambientais, estudos científicos voltados para a educação 
ambiental tem mais consciência e atitude de fazer a diferença e mostrar 
que se não cuidarmos do ambiente vamos acabar perdendo. Só o que acho 
que falta é mais eficiência, competência e seriedade nesse trabalho. 
(Estudante/5º Dir.). 

• Acredito que a mola mestra é a escola, aliás, é uma questão de cultura e  as 
crianças são grandes multiplicadores. (Estudante/ 4ºDir.). 

• Acredito que a capacitação de profissionais para ministrar aulas em direito 
ambiental fazendo um link com a educação ambiental seria formidável, 
dentro da UCB não conheço nenhuma linha de pesquisa do direito na área 
de educação ambiental. Acho que se faz necessário à divulgação de 
matérias, artigos, programas de incentivo a pesquisa nessa temática. 
(Estudante/9º Dor.). 
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• Incentivando alunos a darem mais valor nessa educação que é tão 
importante e que não é muito lembrada.  (Estudante/1º Dir.). 

 
Não Por quais razões? 

• Eu, como estudante, nunca vivi uma educação ambiental, falávamos dos 
desgastes da natureza como se o ser humano nada tivesse haver com isso. 
(Estudante/6º Pedag.). 

• Faltam pesquisas de campo, investigação sobre como deve ser preservado. 
(Estudante/5º Dir.) 

• Falta mais divulgação. (Estudante/1º Dir.) 
• Tem sido pouco difundido, e da maneira que é não funciona. (Estudante/1º 

Dir.) 
• Deveria ser um assunto tratado com mais freqüência. (Estudante/ 3º Adm.) 
• Não porque a lei não condiciona uma disciplina específica para abordar o assunto. 

( Estudante/1º Dir.).  
• As questões de capacitação de recursos humanos, pesquisas e experimentação não 

existem. (  Estudante/3º Dir.) 
• Não vejo similaridade. (Estudante/4º Dir.) 
• Porque este artigo não é cumprido. Ele faz parte de uma lei que, como 

tantas outras, não é obedecida. (  Estudante/1º Dir.) 
 

Desconheço  
• (Estudante/ 4º Pedagogia.); ( Estudante/ 9º Eng. Ambiental.). 
• (Estudante/1º Direito.); ( Estudante/1º Direito.); ( Estudante/ 1º Direito.); 

(Estudante/1º Direito.); (Estudante/ 1º Direito); (Estudante/ 5º Direito.); ( 
Estudante/4º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); 
(Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); 
(Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.); (Estudante/1º Direito.);  
(Estudante/ 1º Direito.); ( Estudante/1º Direito.); ( Estudante/ 1º Direito.);  
(Estudante/ 1º Direito.); ( Estudante/ 1º Direito.); (Estudante/ 1º Direito.); 
(Estudante/1º Direito.);(Estudante/5º Direito.); (Estudante/2º Direito.); 
(Estudante/6º Direito.); ( Estudante/5º Direito.) 

 
Fonte: Autor 
 
 
 
5. O Art. 3º reforça que todos têm direito à educação ambiental lançando uma incumbência às instituições 
educativas: Promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que 
desenvolve. 
 Você conhece algum programa ou projeto institucional que promove a Educação Ambiental de 
maneira integrada ao programa educacional do seu curso? 
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Quadro 11 – Respostas da questão 5 – Conhecimento de Projetos E.A. integrados ao curso. (G1) 
Sim De que forma? 

• Com certeza, como estudante dessa área, ainda não tive a oportunidade 
de participar de nenhum até o momento, pois ainda estou no inicio do 
curso, porém já ouvi muito falar, conheço pessoas que trabalham em 
programas, e qualquer um pode visualizar a ação desses programas na 
nossa universidade, basta atravessar o portão para encontrar lixeiras 
para coleta seletiva, arvores em todo o campus com informações sobre 
sua espécie etc, alem de processos de compostagem, etc.Quanto aos 
programas creio que a qualidade da nossa universidade é ótima. 
(Estudante/3º Eng. Amb.) 

• Sim o programa de separação de lixo da Universidade Católica de 
Brasília. O uso consciente da energia elétrica nos banheiro. 
(Estudante/7º Bio.) 

• Existem alguns projetos ligados à disciplina de Direito Ambiental, mas  
conheço nenhum especificamente, só sei da existência. (Estudante/1º 
Dir.) 

• Nas salas de aula do meu curso têm adesivos como: “apague ao sair” e 
isso é seletivo. (Estudante/5º Dir.) 

• Não ligado ao meu curso, mas do curso de Economia por exemplo, eles têm 
um projeto de catadores de latinhas. .(Estudante/1º Dir.) 

• Os coletores de lixo, espalhados nos diversos pontos que motiva as 
pessoas a colocarem o lixo no seu devido lugar. (Estudante/6º Dir.) 

• Palestras educativas. (Estudante/1º Dir.) 
• A CAESB tem criatórios de carpas e peixes que servem para despoluir 

o lago Paranoá. (Estudante/ 1º Dir.)  
• Eu conheço apenas o PEA na extensão. (Estudante/ 1º Dir. ) 
• Só quando eu começar a ver Direito ambiental. (Estudante/1º Dir.)  
• Sei que há a disciplina de Direito Ambiental, mas não sei a fundo de 

algum projeto. ( Estudante/. 1º Dir.) 
• Somente o de utilização das garrafas pt e da substituição das sacolas 

plásticas pelos de pano. (  Estudante/ 1º Dir.). 
• Com o desenvolvimento do Direito Ambiental. ( Estudante/5º Dir.). 
• Na verdade seria na disciplina de Direito Ambiental a promoção da 

Educação Ambiental. ( Estudante/3º Dir.) 
• Matéria voltada ao meio ambiente. ( Estudante/4º Dir.) 
• Sem justificativa. ( Estudante/ 1º Dir.) 
• Ainda não cursei a disciplina de Direito Ambiental, mas soube que há 

um trabalho especifico que aborda o tema, mas não em consonância 
com o curso como um todo.  (Estudante/ 5º Dir.) 

• Ciências da Religião.  (Estudante/ 7º Dir.) 
• O programa institucional da Católica (projeto de Educação Ambiental) 

que tem uma visibilidade muito grande. (Estudante/ 4ºDir.) 
 
 

 
 
 
 



 178

Não Por quais razões? 
• Nunca me interessei em saber. (Estudante/3º Biologia ) 
• Não de maneira direta. O que vejo em sala de aula, nos banheiros ou 

nos edifícios da Católica em geral é a divulgação do programa de coleta 
seletiva e economia de água. (Estudante/2º Bio.) 

• Deve ser porque o curso não se relaciona diretamente com o tema. (F. 
F. R. C. 1º Dir.). 

• Ainda não fui informado. (I. L. 1º Dir.) 
•  
• Desconheço projetos relacionados à área ambiental no âmbito do curso 

de direito. ( L.S.A. 1º Dir.) 
• Nunca tive conhecimento sobre esses projetos ou programas que 

promovam educação ambiental, pode ser que exista, mas não tenho 
conhecimento. ( I.S.S.N. 5º Dir.) 

 
 
Desconheço • (Estudante/ 4º Pedagogia.); ( Estudante/6º Pedagogia.); (Estudante/ 9º 

(Eng. Ambiental.); ( Estudante/ 4º Pedagogia.) 
• (Estudante/1º Dir.); (Estudante/ 1º Adm.); (Estudante/ 1º Dir.); 

(Estudante/1º Dir.); (Estudante/3º Dir.); (Estudante/1º Dir.);  
(Estudante/ 5º Dir.); (Estudante/ 2º Dir.); ( Estudante/1º Dir.);  
(Estudante/1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); ( Estudante/ 1º Dir.); 
(Estudante/4ºDir.);  (Estudante/.7º Dir.); (  Estudante/. 3º Adm.);  
(Estudante/1º Dir); (Estudante/1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); 
(Estudante/1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); 
(Estudante/1º Dir.); (Estudante/ 1º Dir.); ( Estudante/1º Dir.);  
(Estudante/1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); (Estudante/ 1º Dir.);   
(Estudante/1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); 
(Estudante/ 1º Dir.); (Estudante/1º Dir.); (  Estudante/1º Dir.);  
(Estudante/ 1º Dir.); (Estudante/ 7º Dir.); ( Estudante/ 2º Dir.);  
(Estudante/2º Dir.); ( Estudante/ 3º Dir.);  (Estudante/3º Dir.); 
(Estudante/ 1º Dir.); ( Estudante/6º Dir.); ( Estudante/ 3º Dir.);  
(Estudante/ 9º Dir.); ( Estudante/ 3º Dir.); (Estudante/1º Dir.). 

 
Fonte: Autor 
 
Grupo 2: (G2) Cursos que não oferecem a disciplina de educação ambiental: Biomedicina; 

Ciências da Computação; Contabilidade; Economia; Educação Física Bacharel; Educação Física 

Licenciatura; Enfermagem; Farmácia; Filosofia; Fisioterapia; Jornalismo; Letras Inglês; Letras 

Português; Matemática; Medicina; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Publicidade; Química; 

Relações Internacionais; Serviço Social e Sistemas de Informação. 

Cursos Técnicos 

 Análise de Desenvolvimentos de Sistemas; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão da 

Tecnologia de Informações; Gestão Pública; Rede de Computadores. 
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A parte a seguir corresponde aos depoimentos de estudantes dos cursos de graduação 

(Licenciatura e bacharel) que não incluem Educação Ambiental na Matriz Curricular. (Dados 

tirados das matrizes Curriculares dos cursos, atualizadas e disponibilizada para o exercício letivo 

do primeiro semestre de 2009). 

 
 
 
Terceiro grupo: (G2) 
 
 
 
Quadro 12 - Respostas da questão 1 - Contribuição para a consecução dos objetivos da educação 
ambiental (G 2). 
Sim 
 

De que forma? 
 

• Tento contribuir informando e alertando as pessoas sobre a 
conseqüência de seus atos sobre o meio ambienta e atualmente tento 
participar do projeto de educação ambiental. (Estudante/1º Mat.) 

• Sem justificativa.(Estudante/1º Enf.). 
• Eu interajo com os demais colegas sempre que posso, conversando sobre o 

assunto, discutindo sobre o que podemos fazer para melhorar. (Estudante/ 1º 
Psico.). 

• Programas de divulgação da proteção do ambiente através de 
seminários, mostrando em sala de aula. ( Estudante/ 2º Enf.) 

• Pois procuro ter uma postura que visa conservar o meio ambiente, 
obedecendo as normas da faculdade para distribuição do lixo, busco 
usar produtos recicláveis. (Estudante/ 8º Psico.). 

• Com atitudes conscientes. O simples fato de jogar lixo no lixo.  
(Estudante/3º Ciênc. Cont. ). 

• Coleta seletiva de lixo em minha casa. (Estudante/9º Odonto.). 
• Geralmente não jogando lixo em locais indevidos, economizando a água 

e a luz em casa. (Estudante/ 3º Publicidade). 
• Obedeço à sinalização de coleta seletiva. (Estudante/6º Rel. Intern.). 
• De forma bem discreta, procurei dar informação aos que ainda não têm 

consciência sobre não jogar lixo nas ruas, cigarros acesos etc. 
(Estudante/ 4º Ed. Fís.). 

• Faço a minha parte em relação à preservação do meio ambiente e 
procuro conscientizar as pessoas em minha volta. (Estudante/ 8º Ed. 
Fís.) 

• Respeitando a área verde e não danificar a parte existente. (Estudante/ 
4º Ciênc. Cont.). 

• Apenas por meio de atitudes construídas por mim, como exemplo, não 
jogar lixo no chão. (Estudante/ 8º Ed. Fís.). 

• Jogando lixo no local adequado, fazendo a coleta seletiva de tipos de 
lixo. (Estudante/8º Ed. Fís.) 
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• Enquanto estudante, sim. Preocupo-me em contribuir com a coleta 
seletiva, e procuro saber dos projetos em andamento dentro da 
instituição.  (Estudante/3º Ed. Fís.). 

• Incentivo os colegas quanto à separação de lixo nas lixeiras de coleta 
seletiva espalhados pela universidade. (Estudante/5º Com, Social.). 

• Sendo condizente com a separação dos lixos, que na faculdade já se 
encontram lixeiras para os diferentes materiais. (Estudante/ 6º Ed. Fís.) 

• Economizando água e luz. ( Estudante/ 7º Odont.). 
• Procuro sempre fazer economia de água, luz. Tenho como hobby a 

apicultura, preservando assim o ambiente. (Estudante/3º Ciênc. Da 
Comp.) 

• Faço o que uma pequena parcela da população faz: não jogar o lixo nas 
ruas. (Estudante/3º Sist. de Inf.). 

• Quando você procura não jogar lixo na rua, não jogar pontas de cigarro 
nas matas, que podem levar o incêndio ou ensinando as crianças, desde 
pequenos atos de limpeza como jogar o lixo no seu devido lugar você 
está de alguma forma, educando-as para a preservação do meio ambiente 
e tornando-as conscientes de sua responsabilidade para com o mesmo. 
(Estudante/5º Letras Ing.). 

• Em casa procurando não desperdiçar águas entre outras coisas. Mas é 
pouco o que eu e tenho certeza que também a maioria de todos nós. 
Acredito que a conscientização poderia ser maior. ( Estudante/2º Let.) 

• Procuro sempre ter em minha bolsa um saco plástico para colocar 
possíveis resíduos, como papéis de propaganda, garrafa de água, etc. 
Também, é comum em minha residência fazermos a coleta seletiva. 
Embora Brasília ainda não possua um sistema de coleta seletiva, minha 
família procura realizar a separação correta do "lixo" e entra em contato 
com uma cooperativa mais próxima para fazer a coleta. 
(Estudante/7ºEcon.). 

• Tendo consciência voltada para a preservação do meio ambiente, como o 
não desperdício de água, energia, não jogando lixo no chão isso só vem 
com a construção de valores e princípios de uma pessoa que se 
conscientiza pensando no seu futuro, dos outros e do próprio planeta. 
(Estudante/ 3º Ciênc. da Comp.). 

• Quando retransmito conhecimentos sobre consumo consciente e 
utilização controlada dos recursos materiais. (Estudante/3º Farm.). 

• Separo os materiais destinados ao lixo de acordo com cada espécie de 
reciclável, e destinando o lixo orgânico apenas em recipientes 
adequados. (Estudante/6º Com. Soc.). 

• Seguindo meios e formas propostas pela instituição de ensino para a 
conservação, e colocando estes métodos em práticas fora do compus da 
universidade também. (Estudante/ 1º Odont.). 

• Colaborando com a coleta seletiva do lixo. (Estudante/1º Odont.). 
• Sim separando nos recipientes apropriados existentes na instituição de 

forma exata o tipo de lixo produzido por mim. (Estudante/1ºOdont.). 
• Sem justificativa. (Estudante/2º Enf.). 
• Como qualquer pessoa que tem consciência dos seus atos, eu tento de 

todas as formas não tentar agredir o meio ambiente. (Estudante/ 2º Ciênc. 
Soc.). 
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• Jogo o lixo nas lixeiras reservadas para cada tipo de material. Não deixo 
a luz da sala acesa quando não tem ninguém.etc. (Estudante/7º 
Jornalismo) 

• Eu faço minha parte levando sempre comigo a minha caneca para beber 
água, pois temos que nos educar e conscientiza a população de que um 
simples gesto de não usar copinhos descartáveis faz uma diferença 
enorme para meio ambiente. (Estudante/ 3º Biom.). 

• Sim, pois independente do curso, toda ação pedagógica, tem como 
objetivo trabalhar o ser de forma integral, onde se deve desenvolver esta 
consciência sobre o nosso ambiente visando nossa qualidade de vida, 
claro que sempre haverá os que não seguem esta consciência. 
(Estudante/7º Ed. Fís.). 

• Além de adotar medidas para a conservação do meio ambiente como 
racionalizar a água e a energia, tento transmitir essa preocupação a meus 
familiares. (Estudante/5º Letras). 

• Separando o lixo da minha casa, como orgânico, papel plástico e etc. 
Não jogando papel na rua, economizo água e energia e várias outras 
formas. Sou consciente, além de estar ajudando a natureza 
automaticamente ajudo o meu bolso. ( Estudante/3º Psico.). 

• Na utilização das lixeiras de coleta seletiva, colocando cada coisa em seu 
lugar. (Estudante/ 6º Adm.). 

• Através de algumas atividades ministradas em salas de aula que 
incentivam esta prática. (Estudante/8º Ciênc. Da Comp.) 

• Preservando o meio ambiente. (Estudante/2º Econ.). 
• Participo do Projeto Construindo a Cidadania por meio das Cooperativas 

de Catadores do DF realizado na UCB. (Estudante/3 Econ.) 
• Separando o lixo da minha casa, como orgânico, papel plástico e etc. 

Não jogando papel na rua, economizo água e energia e várias outras 
formas. Sou consciente, além de estar ajudando a natureza 
automaticamente ajudo o meu bolso. ( Estudante/ 3º Psico.). 

• Na utilização das lixeiras de coleta seletiva, colocando cada coisa em seu 
lugar. .(Estudante/ 6º Administ.). 

• Separo os materiais destinados ao lixo de acordo com cada espécie de 
reciclável, e destinando o lixo orgânico apenas em recipientes 
adequados. (Estudante/6ºCom. Soc.). 

• Sempre utilizando as lixeiras de reciclagem de modo certo (Estudante/5º 
Ciênc. da comp.). 

• Procuro não jogar lixo nas ruas. Não jogo pilhas em lixo comum, mas 
mesmo assim ainda acho pouco o que faço. É necessário mais que isso.  
(Estudante/5º Ciênc. da Comp.). 

• Tomando as medidas cabíveis para manter a ordem e estabelecer a 
conservação ambiental. (Estudante/ 1º Odont.). 

• Jogo lixo na lixeira, quando possível tento separar os lixo, economizando 
a água, aproveitando o máximo da luz solar. 

• (Estudante/ 1º Med.). 
• Mas pouco, apenas jogo o lixo nas lixeiras indicadas. (Estudante/1º 

Med.). 
• Como universitário, possuo um grau de conhecimento bom a respeito do 
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meio ambiente e tento aplicar esses conhecimentos no cotidiano.  
(Estudante/3º Odont.). 

• Conscientizando as pessoas com quem convivo. (Estudante/ 4° Odont.) 
• Em atitudes, no meu caso, com separação de lixo, não jogando o lixo em 

lugares indevidos. (Estudante/8º Ed. Fís.). 
• Utilizando materiais recicláveis, contribuindo com a coleta seletiva de 

lixo, economizando água etc. (Estudante/. 1º Med.). 
• Contribuição com diálogos em sala, atitudes de respeito ao tempo do 

outro, atitudes cotidianas de respeito ao espaço. (Estudante/.3º Psic.). 

Não  Por quais razões? 
• Falta de incentivo da instituição. (  Estudante/ 8º Ed. Fís.) 

Desconheço • ( Estudante/1º Psicologia.); (Estudante/7º Ed. Física.); (Estudante/8º Ed. 
Física.); ( Estudante/ 5º Ed. Física.)(  Estudante/ 2º Economia.); 
(Estudante/ 2º Economia.); ( Estudante/ 4º Farmácia. ); ( Estudante/ 1º 
Ed. Física.);  (Estudante/1º Medicina.); (  Estudante/ 2º Nutrição.). 

 
 
 
 
 
 
 
Quadro 13 - Respostas da questão 2 – Adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da E.A..(G3) 
Sim De que forma? 

• No currículo do curso é possível notar o trabalho das questões ambientais nas 
matérias básicas com ética, por exemplo. (Estudante/2º Enf.). 

• No meu curso são sempre discutidas questões ambientais, hábitos e 
melhorias que podem ser providenciadas. (Estudante/ 8º Psico.). 

• De forma prática em suas atitudes. (Estudante/ 3º Ciênc. Cont.). 
• Foi criado o NEMAR (Núcleo de Estudos de Meio Ambiente e Relações 

Internacionais) em meu curso. (Estudante/6º Rel. Intern.)  
• Realizamos no decorrer do curso diversos projetos que atendiam as 

características citadas, porém ainda com pouca adesão. (Estudante/ 8º 
Ciênc. Da Comp.). 

• Através de lixeiras por toda a universidade e salas de aula. (Estudante/1º 
Méd.). 

• Pois a partir desses planos, que são desenvolvidas metodologias para 
serem aplicadas, visando nos orientar para a preservação do meio 
ambiente. (Estudante/3º Odont.). 
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Não Por quais razões? 
• Acho que pela dificuldade do professor adequar o tema “educação 

ambiental” ao currículo do curso, como no meu caso, Matemática. 
(Estudante/1º Mat.). 

• Meu curso não fala muito sobre tal assunto. (Estudante/1º Psicologia). 
• Esse assunto nunca foi abordado verbalmente em minhas aulas. 

(Estudante/1º Psic.). 
• Sem Justificativa. (Estudante/3º Psico.). 
• O curso não tratou do tema. (Estudante/. 8º Ed. Fís.). 
• Durante o meu curso não houve menção alguma sobre o assunto em 

nenhuma das disciplinas. (Estudante/ 8º Ed. Fís.). 
• Meu curso não cita muito a educação ambiental. (Estudante/4º Ciênc. 

Cont.). 
• Nenhuma das matérias tem qualquer relação com a educação ambiental e 

em nenhuma das que cursei tive qualquer orientação. (Estudante/ 5º Com, 
Social.). 

• No curso não é reservado tempo nem espaço para tratar do assunto. 
(Estudante/ 6º Ed. Fís.). 

• Pois ainda não foram ministradas matérias sobre o assunto. (Estudante/ 4º 
Farmácia ). 

• Porque a educação ambiental não é reconhecida pela instituição de ensino 
(professores, alunos e funcionários) como algo interdisciplinar, mas algo a 
ser tratado em momentos isolados e não integrados aos vários eventos 
pedagógicos. ( Estudante/ 3º Farm.). 

• Acredito que muitos desconhecem os trabalhos desenvolvidos. Alguns 
sequer sabem que existe coleta seletiva do lixo, por exemplo. 
(Estudante/6º Com. Soc.). 

• Ainda não é uma prática contínua, é um assunto em que todos 
desenvolvem uma empolgação no início, mas depois voltam a ter hábitos 
onde essa questão é deixada de lado. (Estudante/1º Odont.) 

• Não existe no plano de ensino qualquer referência ou qualquer plano de 
desenvolvimento com relação à educação ambiental ou promoção da 
educação ambiental dentro do curso de odontologia. (Estudante/1ºOdont.) 

• No meu curso nenhuma atenção foi dada à educação ambiental à não ser 
pelas matérias gerais como Ética, por exemplo. (Estudante/5º Letras). 

• Acredito que muitos desconhecem os trabalhos desenvolvidos. Alguns 
sequer sabem que existe coleta seletiva do lixo. (Estudante/ 6ºCom. Soc.). 

• Não vejo nenhum educador tratar deste assunto, estudo numa área de 
tecnologia e lá esse tema é meio esquecido. Estudante/5º Ciênc. da 
Comp.). 

• Pois o enfoque maior é na compreensão das matérias disciplinares. 
(Estudante/1º Odont. 

• Porque no curso não foram passados esses instrumentos de gestão 
pedagógica. ( Estudante/4° Odont.). 

• Somente essas medidas não serão suficientes para o desenvolvimento de 
uma verdadeira consciência ambiental, que é fundamental para que os 
instrumentos de gestão pedagógica alcancem sucesso. (Estudante/ 1º Med.)

• Não há preocupação. Eu não percebo ações do curso em registrar essa 
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intenção. O currículo parece genérico. (Estudante/ 3º Psicologia.) 

 
Desconheço • (Estudante/1º Enfermagem.); (Estudante/9º Odontologia.); (Estudante/ 3º 

Publicidade); (Estudante/ 1º Direito.); (Estudante/ 4º Ed. Física.); 
(Estudante/8º Ed. Física.); (Estudante/ 5º Ed. Física.); (Estudante/ 8º Ed. 
Física.); (Estudante/8º Ed. Física.); (Estudante/ 2º Economia); 
(Estudante/3º Ed. Física.); (Estudante/3º Biologia.); (Estudante/2º 
Economia.); (Estudante/ 7º Odontologia.); (Estudante/3º Ciênc. Da 
Computação.); (Estudante/3º Sist. de Informação.); (Estudante/5º Letras 
Inglês.); (Estudante/ 2º Letras.); (Estudante/7ºEconomia.); (Estudante/ 1º 
Ed. Fís.); (Estudante/ 3º Ciênc. Da Computação.); (Estudante/1º 
Odontologia.); (Estudante/ 2º Enfermagem.); (Estudante/ 2º Ciênc. 
Sociais.).; (Estudante/ 7º Jornalismo.); (Estudante/3º Biomedicina.); 
(Estudante/ 7º Ed. Física.); (Estudante/ 3º Psicologia.); (Estudante/.4º 
Nutrição.); (Estudante/ 2º Economia.); (Estudante/ 3º Economia.); 
(Estudante/ 6º Administração.); (Estudante/ 5º Ciências.); (Estudante/3º 
Psicologia.); (Estudante/ 2º Nutrição.); (Estudante/ 1º Medicina.); 
(Estudante/ 1º Medicina.);( Estudante/8º Ed. Física.). 

 
Fonte: Autor 
 
 
Quadro 13  - Respostas da questão 3 – Formação complementar dos professores em atividade. (G3). 
 
Sim De que forma? 

• Em forma de trabalhos elaborados, pesquisas e aulas. (Estudante/ 1º Enf.) 
• Mantendo sempre um enfoque sobre a questão ambiental nos diferentes 

locais durante a matéria. Caracterizar as diversidades se é possível encontrar.  
(Estudante/2º Enf.). 

• Eles buscam trabalhar a conscientização de que nossa atitudes devem 
ser cuidadosas pois geram conseqüências gerais com a tentativa de 
sensibilização para diversas realidades sociais. ( Estudante/8º Psico). 

• De forma limitada, alguns relatam e falam sim, mas outros não.  
Estudante/3º Ciênc. Cont. ). 

• O princípio II não é desenvolvido. Os outros são desenvolvidos através de 
trabalhos, discussões e projetos com a turma. (Estudante/3º Publicidade ) 

• As leis ambientais nacionais e internacionais são amplamente debatidas 
em sala de aula. (Estudante/ 6º Rel. Intern.). 

• Através da avaliação permanente do processo educativo. (Estudante/. 7º 
Odont.). 

• Pelo que eu sei que poucos atendem essa política. (Estudante/ 3º Sist. 
de Inf. ). 

• Acho que a forma como a UCB conduz o armazenamento do lixo é 
uma forma de preservação que está implícita no posicionamento do 
professor e dos gestores da instituição como um todo.  (Estudante/5º 
Letras Ing.). 

• Sem justificativa. ( Estudante/ 1º Ed. Fís.). 
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Sim • Expondo suas opiniões e orientado, abordando casos e gerando breves 
conversas sobre o assunto. (Estudante/ 1º Odont.). 

• A maioria dos meus professores se enquadra perfeitamente nas leis, pois 
estes estão sempre procurando se aperfeiçoar em todos os sentidos, com 
isso, seus aluno só tem a ganhar. (Estudante/3º Biom.). 

• Alguns atendem estes princípios, mas outros não apresentam muitas 
atitudes. (Estudante/7º Ed. Fís.). 

• Não sei explicar. (Estudante/3º Psico.). 
• Pois buscam passar trabalhos e pesquisas de campo em busca de melhoria 

na administração das empresas poluidoras.  (Estudante/ 6º Adm.). 
• Não todos, porém a grande maioria trabalha ou trabalhou os conceitos 

acima citados. (Estudante/ 8º Ciênc. Da Comp.). 
• Não sei explicar. (Estudante/ 3º Psico.). 
• Pois buscam passar trabalhos e pesquisas de campo em busca de melhoria 

na administração das empresas poluidoras. .(Estudante/. 6º Administ.) 
• Por meio de exemplos, projetos, vivências do dia-a-dia. (Estudante/8º Ed. 

Fís.). 
• Abordando questões ambientais e tentando articula-las às disciplinas do 

curso. (Estudante/ 1º Med.). 
• Há momentos de comentários em sala, mas muito superficiais, mais 

ilustrativos. (Estudante/3º Psic.). 
 
 

Não De que forma? 
• Não lembro de nenhum dos meus professores enfocando o meio ambiente em 

suas aulas. Talvez por não terem pensado nisso ou dado importância. 
(Estudante/1º Mat.). 

• Esse assunto nunca foi trabalhado. (Estudante/1º Psic.). 
• Não acreditam na relação do curso com a questão ambiental. (Estudante/8º 

Ed. Fís.). 
• Não lembro de nenhum dos meus professores enfocando o meio ambiente 

em suas aulas. Talvez por não tiverem pensado nisso ou dado importância. 
(Estudante/1º Mat.). 

• Devido à praticidade do curso, quase nunca tratamos do assunto sobre 
educação ambiental. (Estudante/. 9º Odonto.). 

• Nenhum deles manifestou até o presente momento qualquer relação com a 
educação ambiental. (Estudante/5º Com, Social.). 

• Professores da minha área talvez tenham um mundo muito fechado. O 
trabalho na frente de um computador o dia inteiro os torna meio robôs.  
(Estudante/3º Ciênc. Da Comp.). 

• Por não terem - inclusive não possuem os instrumentos para tal - uma 
visão do desenvolvimento contínuo, mas em pequenos períodos isolados.  
(Estudante/. 3º Farm.). 

•  No meu pensar, as razoes são por pensarem que nós estudantes, não 
conseguiríamos, não nos esforçaríamos, para relacionar educação 
ambiental com odontologia, o que está totalmente equivocado. 
(Estudante/1º Odont.). 

• Acho que a questão de educação ambiental é pouco trabalhada. Sempre 
nos preocupamos mais com a área da bioquímica biocelular, biofísica. 
(Estudante/4º Nutri.). 
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• Não sei dizer por quais razões. (Estudante/3º Econ.). 
• Não me recordo, mas acho que os meus professores não citam, até o 

presente momento, algo sobre Educação Ambiental, mas tenho consciência 
e faço o certo. (Estudante/5º Ciênc. Cont.). 

• Às vezes por desconhecimento e falta de informação.( Estudante/1º Méd.) 
• Não vejo nenhum tratar de tal assunto. (Estudante/5º Ciênc. da Comp.). 
• O enfoque maior é na área de abrangência do curso. (J.S.S. 1º Odont.) 
• Apesar de terem esses princípios, eles não os passam. Percebo que os 

professores de nível primário são os que mais atendem essa política. 
(Estudante/ 1º Med.). 

• Acho que eles conhecem e têm esses princípios, mas não passam a diante 
no meu curso. (Estudante/ 1º Med.). 

• Às vezes desenvolve pesquisas onde se deve xerocar algum material sem 
se preocupar com a preservação dele. Esquecem de olha as pessoas. 
(Estudante/3º Odont.). 

 
Desconheço  

• (Estudante/ 2º Letras.);( Estudante/1ºOdontologia.); (Estudante/8º Ed. 
Física.); (Estudante/7º Ed. Física.); (Estudante/ 1º Direito.); (Estudante/ 2º 
Enfermagem.); (Estudante/8º Ed. Física); (Estudante/6ºCom. Social.); 
(Estudante/7ºEconomia.); ( Estudante/.5º Letras); (Estudante/ 8º Ed. 
Física.); ( Estudante/ 1º Psicologia ); (Estudante/ 7º Jornalismo); 
(Estudante/ 4º Farmácia ); (Estudante/2º Nutrição.); (Estudante/ 2º 
Economia.); (Estudante/ 2º Economia.); (  Estudante/8º Ed. Física.);  
(Estudante/ 4° Odontologia.); (Estudante/ 4º Ed. Física.); (Estudante/ 6º 
Ed. Física.); (Estudante/3º Ed. Física.); (  Estudante/2º Ciênc. Sociais.); 
(Estudante/  5º Ed. Física.); (Estudante/3º Ciênc. da Computação.); 
(Estudante/4º Ciênc. Contábeis.); (Estudante/ 2º Economia.). 

 
Fonte: Autor 
 
  
Quadro 14 - Respostas da questão 4 – Linhas Inter-relacionadas. (G3). 
 
Sim De que forma? 

• Na forma de prevenção. (Estudante/1º Enf.) 
• Completa o ciclo fundamental para o desenvolvimento da educação 

ambiental. (Estudante/1º Psic.). 
• De forma bastante objetiva, no intuito de que não fique só na teoria e 

sim na prática. (Estudante/3º Ciênc. Cont.) 
• Sem justificativa. (Estudante/. 3º Publicidade) 
• Através do NEMAR estamos ambientalmente na educação de alunos e 

professores. (Estudante/6º Rel. Intern.) 
• Procuram orientar, esclarecer dentro do parâmetro em que as pessoas 

possam entender e levar esse aprendizado para frente. (Estudante/ 4º 
Ed. Fís.). 

• Preocupando-se em mesclar e unir as diversas formas de estudo e 
pensamento. (Estudante/ 8º Ed. Fís.). 
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Sim • Através das aulas, de conhecimentos. (Estudante/2º Econom.) 
• Acredito que a divulgação dos projetos educacionais relacionados devem 

ser inseridos nesse campo também. (Estudante/5º Com, Social.) 
• Todas essas linhas estão, de toda forma , relacionadas com o 

desenvolvimento ambiental. (Estudante/3º Sist. de Inf. ). 
• Através das orientações para identificação e divisão do lixo 

na Universidades entre outras campanhas.  (Estudante/1º Ed. Fís.) 
• Principalmente na área da saúde os professores sempre estão procurando 

desenvolver projetos e enfocando estas características, pois nós devemos 
passar adiante e por em prática, obviamente. (Estudante/1º Odont.) 

• Todo esforço é valido para levar a informação da educação ambiental 
para a população. (Estudante/1º Odont.). 

• Com certeza, uma formação adequada tem que ser imposta desde o 
inicio da formação do cidadão. (Estudante/ 2º Ciênc. Soc.). 

• Capacitando e informando não só o aluno mais a população como um 
todo, em saber lidar com o meio a ambiente sabendo o que fazer com seu 
lixo doméstico, etc. (Estudante/ 3º Biom.). 

• A capacitação de recursos humanos, desenvolvimento de estudos, 
pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material 
educativo e acompanhamento e avaliação, estão inter-relacionadas ao 
desenvolvimento da educação ambiental. (Estudante/ 7º Ed. Fís.) 

• Sem justificativa. (  Estudante/3º Psico.). 
• Através do estudo da ética que demonstra a necessidade da Bioética. 

(Estudante/6º Adm.). 
• Como universidade, temos o dever de produzir conhecimentos 

científicos que suportem o meio ambiente, assim como diz o artigo 
acima. (Estudante/ 8º Ciênc. Da Comp.). 

• Através da conscientização e novas pesquisas para a utilização eficaz dos 
recursos escassos na natureza. (Estudante/ 3º Econ.). 

• Todas possíveis e apresentadas. (Estudante/ 5º Ciênc.). 
• Colocando a educação ambiental no meio do conteúdo da disciplina. 

(Estudante/1º Méd.) 
• No que diz respeito à aprendizagem e o fazer. (Estudante/1º Odont..) 
• Pois através da entrega de material educativo e pesquisas praticam a 

educação ambiental. (Estudante/ 3º Odont.) 

• As pesquisas por exemplo são de grande importância para a educação 
ambiental. O conhecimento faz com que haja um interesse maior nesta 
área, motivando novas experiências e novas formas de explorar o 
assunto. (Estudante/ 8º Ed. Fís.). 

• São fatores essenciais para que a educação ambiental ocorra. É 
necessário que estejam intimamente interligadas. (Estudante/1º Med.) 

• Na lei estão na universidade há um grande desequilíbrio entre estudo 
(muito), prática (um pouco), pesquisa (quase nada), demais itens também 
são muito pouco. Não há investimento eqüitativo em todas as linhas de 
forma inter-relacionada. (Estudante/3º Psic.).   

 
 



 188

 
Não • Só há formação de consciência ambiental com o desenvolvimento da 

educação que essa lei promove a educação e o conhecimento sobre o 
ambiente. (Estudante/1º Mat.) 

• Não houve ligação dessas linhas com nenhuma disciplina do curso. 
(Estudante/  8º Ed. Fís.). 

• Além de desenvolvimento de recursos, pesquisa deve-se priorizar a 
educação ambiental nas escolas desde as primeiras séries. (Estudante/ 
9º Odonto.). 

• Vejo que não estou muito engajada nos projetos ambientais. 
(Estudante/  4º Ciênc. Cont.) 

• A educação escolar não dá os fundamentos da educação ambiental. Não 
há um trabalho efetivo. (Estudante/3º Ed. Fís.) 

• Pois meu curso ainda não se habilitou para tal. (Estudante/ 4º Farmácia 
) 

• A partir do momento que você faz desenvolvimento de estudos, 
pesquisas e experimentações, produção e divulgação de material 
educativo, alem de estar divulgando e educando as pessoas para se 
conscientizar esta procurando desenvolver maneiras de preservar o 
ambiente. (Estudante/ 3º Farm.) 

• O assunto é tocado em apenas uma matéria "saúde e sociedade" 
(Estudante/1ºOdont.) 

• Por quais razões eu não sei, mas a instituição não trabalha tanto esse 
lado ambiental. (Estudante/4º Nutri.) 

• Sem justificativa. (Estudante/3º Psico.) 
• A educação ambiental não está presente nas salas de aula. (Estudante/  

4° Odont.) 

 
Fonte: Autor 
 
 
 
 
Desconheço • (Estudante/2º Let.); (Estudante/2º Enfermagem.); (Estudante/8º Ed. F

(Estudante/8º Ed. Física.); (Estudante/ 7º Ed. Física.); (Estudante/1º D
(Estudante/ 8º Psicologia.); (Estudante/ 3º Ciênc. da Compu
(Estudante/2º Enfermagem.); (Estudante/6º Com. Soc.); (Estudante/5º Ci
Com;  (Estudante/8º Ed. Fís.); (Estudante/ 1º Med.); (Estudante/ 1º Psico
(Estudante/ 7º Jornalismo); (Estudante/ 2º Nut.); (Estudante/ 2º 
(Estudante/1º Med.); (Estudante/5º Ed. Fis.); (Estudante/ 6º Ed
(Estudante/ 7º Odont.); (Estudante/. 2º Economia.); 

Fonte: Autor 
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Quadro 15 - Respostas da questão 5 – Conhecimento de Projetos E.A. integrados ao curso. (G3) 
 
Sim De que forma? 

• O NEMAR (Núcleo de Estudos de Meio Ambiente e Relações 
Internacionais).   (Estudante/ 6º Rel. Intern.). 

• Não sei ao certo de que maneira, mas o bloco “S” da UCB, já está 
preparado para reaproveitar seus recursos hídricos, mas ainda não 
funciona. (Estudante/ 3º Ed. Fís.). 

• O projeto Educação Ambiental, que integra todos os cursos da 
instituição. .(Estudante/7ºEcon.). 

• Não precisa ser um grande projeto, nem com disciplinas voltados à 
mesma, mas sim orientações, mudanças habituais no dia-a-dia em sala 
de aula. (Estudante/1º Odont.) 

• Coleta Seletiva do Lixo. (Estudante/1º Odont.) 
• A matéria "Saúde e sociedade" tenta integrar e expor ao aluno a 

importância da educação ambiental no âmbito de saúde coletiva, 
mostrando a importância da educação ambiental no que se refere à 
qualidade de vida coletiva. (Estudante/1ºOdont.) 

• Em ética busca-se a prender sobre a ética da água doce. (Estudante/ 6º 
Adm.) 

• Na verdade há o projeto de Educação ambiental por toda a faculdade, a 
separação de lixo, formas de reciclagem, incentivo à preservação. 
(Estudante/ 8º Ed. Fís.) 

 
Fonte: Autor 
 
Não Por quais razões? 

• Conheço um projeto de Educação Ambiental, mas ele não está 
diretamente ligado ao meu curso, mas há quem se interesse. 
(Estudante/1º Mat.). 

• Porque de fato não tem. (Estudante/ 8º Ed. Fís.). 
• Nunca foi tratado desta informação. (Estudante/3º Ciênc. Cont.). 
• Desde que estou na universidade nunca tive qualquer orientação 

relacionada à educação ambiental. (Estudante/5º Com, Social.). 
• Não existe. (Estudante/7º Odont.) 
• A área de computação não é nada ligada a questão ambiental. 

(Estudante/ 3º Ciênc. Da Comp.). 
• Acredito que meu curso não tem nenhum tipo de participação em 

projetos de educação ambiental. (Estudante/ 2º Ciênc. Soc.). 
• Nada nesse sentido foi divulgado. (Estudante/5º Letras). 
• Sem justificativa. ( Estudante/3º Psico.). 

Não conheço. Já procurei no currículo uma proposta do curso e no link de 
pesquisa porém, há uma situação difusa. (Estudante/.3º Psic.). 

Fonte: Autor  
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Desconheço • (Estudante/ 2º Enfermagem.); (Estudante/ 2º Enfermagem.); (Estudante/ 
1º Psicologia.); (Estudante/8º Psicologia.); (Estudante/ 7º Ed. Física.); 
(Estudante/ 8º Ed. Física.); (Estudante/9º Odontologia.); (Estudante/3º 
Publicidade.); (Estudante/ 1º Direito.); (Estudante/ 4º Ed. Física.); 
(Estudante/5º Ed. Física.); (Estudante/ 4º Ciênc. Contábeis.).; 
(Estudante/8º Ed. Física.); (Estudante/ 8º Ed. Física.); (Estudante/2º 
Economia.); (Estudante/ 2º Economia.); (Estudante/6º Ed. Física.); 
(Estudante/4º Farmácia.); (Estudante/ 3º Sist. de Informações.); 
(Estudante/5º Letras Inglês.); (Estudante/ 2º Letras.); (Estudante/ 1º Ed. 
Física.); (Estudante/3º Biologia.); (Estudante/ 3º Ciênc. da 
Computação.); (Estudante/ 3º Farmácia.); (Estudante/ 6º Com. Sociais.); 
(Estudante/ 2º Enfermagem.); (Estudante/7º Jornalismo.); (Estudante/3º 
Biomedicina.); (Estudante/7º Ed. Física).; (Estudante/.4º Nutrição.); 
(Estudante/8º Ciênc. da Computação.); (Estudante/2º Economia.); 
(Estudante/ 3º Economia.); (.Estudante/ 3º Psicologia.); (Estudante/ 
6ºCom. Social.); (Estudante/5º Ciências.); (Estudante/1º Medicina.); 
(Estudante/5º Ciênc. da Computação.); (Estudante/1º Odontologia.); 
(Estudante/2º Nutrição.); (Estudante/ 1º Medicina.); (Estudante/1º 
Medicina.); (Estudante/3º Odontologia.); (Estudante/4° Odontologia.); 
(Estudante/1º Medicina.). 

Fonte: Autor 
 
 
 
 
 

Resultado da pesquisa com os Professores da graduação -1º semestre 2009 
 
Quadro 16 - Respostas  da questão 1 -  Contribuição para a consecução dos objetivos da educação 
ambiental (Professores). 

Sim 
 

De que forma? 
• O campo de antropologia permite trabalhar com o aluno os aspectos da 

cultura como um bem comum que pode contribuir na formulação de novos 
comportamentos em relação ao meio ambiente.( Formação Básica). 

• Aproveitando as diversas ocasiões que surgem no contato com os alunos.- 
Professora). 

• Relacionando os conteúdos das minhas disciplinas com as questões 
ecopedagógicas. Tenho postura ecopedagógica.( Gestão educacional) 

• Sou professor de Gestão Ambiental. Dentro do meu plano de Ensino 
abordo a questão ambiental. (. Professor). 

• Conscientizando os alunos em sala de aula. (Fisioterapia). 
• Tenho conversado com os alunos sobre preservação do material e 

equipamentos, limpeza e separação do lixo dentro da instituição. (.- 
Ciência da Computação). 

• Tratando e desenvolvendo temas de estudo nesta área. (Física). 
• Mantendo a sala de aula limpa e organizada, defendendo a preservação do 

meio ambiente e discussões sobre o assunto. (Formação Básica). 
• Através das aulas de antropologia da Religião e ética que têm esta questão 

como tema transversal. (formação básica). 
• Cuidando do ambiente sala de aula e orientando os alunos a fazê-lo. 
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(Matemática). 
• A título pessoal, independentemente da lei. (Formação Básica). 
• Coleta seletiva, redução do uso dos descartáveis e plásticos. 

Aproveitamento integral do alimento. (Nutrição). 
• Tanto por meio de atitudes cotidianas que tento passar como exemplo, 

como por meio de informações teóricas relacionadas à conservação dos 
recursos naturais. .(Professor e Gestor da Biologia). 

• Usando meios que não desperdicem material, digitalizando textos, 
discutindo com a turma a relação disso com a questão ambiental. 
(Psicologia). 

• Através do estudo de temas transversais que fazem parte das propostas 
didático-pedagógicas das escolas, entre eles a questão do meio ambiente e 
a conscientização dos futuros professores a respeito deste trabalho na 
educação básica, onde atuarão. (Pedagogia Virtual). 

• Orientação ambiental atualmente é uma necessidade da qual nos nunca 
deveríamos estar preocupado em passar como forma de alerta e sim de 
preservação, conhecimento, beleza e saúde. Aspectos como o que se passa 
no Brasil é mais de vergonha mundial ambiental (e perpassa de políticas 
para roubo e vantagens para uns e conseqüências para outros) pois 
enquanto somos o maior centro ainda com um contingente ou seja número 
expressivo de riquezas naturais, somos nós que estamos mais acabando 
com essa diversidade natural. Passo e repasso aos meus alunos dentro das 
disciplinas que leciono mostrando cada vez a necessidade da preservação e 
como a educação física desde o seu surgimento é ambiental e lembrando 
que a educação surgiu no meio ambiente como forma de usar com prazer e 
saber preservar. (Educação Física). 

Não  Por quais razões? 
• Por desconhecer as ações existentes. ( M.G- área da Saúde). 
• Por desconhecimento de alguns projetos de caráter institucional. 

(Direito). 
• No meu conteúdo programático, não há menção ao assunto. (Direito). 

Desconheço 
Fonte: Autor 

 
 

Quadro 17 - Respostas da questão 2 – Adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da 
E.A.(Prof.) 
Sim De que forma? 

• Creio que, aos poucos a instituição está se adequando. Como exemplo 
cito a coleta seletiva do lixo. ( Professora). 

• O Plano de Ensino está alinhado ao Projeto Pedagógico do Curso. 
(Professor). 

• O curso, em todos esses níveis, trata da questão e realiza atividades 
relacionadas em projetos como poluição sonora, por exemplo. (Física). 

• São instrumentos de conscientização. (Formação Básica). 
• Embora isso muitas vezes permaneça mais teoria do que prática, 

faltando por parte dos professores, mais ações concretas. (formação 
básica). 

A disciplina Educação Ambiental faz parte da grade curricular do curso.( Prof
Gestor da Biologia). (Pedagogia Virtual) 
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Não Por quais razões? 
• Não estão conectadas a estas questões. (S.I.- Gestão pedagógica). 
• Acredito que estes instrumentos não mencionam a responsabilidade de 

todos na preservação do meio ambiente. (Ciência da Computação). 
• Falta de discussão e reflexão sobre o tema em reuniões pedagógicas. 

(Matemática). 
• É um assunto que não ocupa um espaço específico. (Formação Básica). 
• Não estamos vendo a Educação Ambiental em seu real valor e suas 

conseqüências e resultados. Visão “Isto não vai acontecer comigo”. 
(Nutrição). 

• No meu conteúdo programático, não há menção ao assunto. (Direito). 
• Não houve discussão sobre aspectos na revisão dos planos e a questão 

ambiental é secundária em relação à questão financeira da instituição. 
(Psicologia). 

• Não vejo uma ação integrada clara nestes documentos, mas indicativos 
pontuais. (Professor e Gestor da Biologia). 

• Orientação ambiental atualmente é uma necessidade da qual nos nunca 
deveríamos estar preocupado em passar como forma de alerta e sim de 
preservação, conhecimento, beleza e saúde. Aspectos como o que se 
passa no Brasil é mais de vergonha mundial ambiental ( e perpassa de 
políticas para roubo e vantagens para uns e conseqüências para outros) 
pois enquanto somos o maior centro ainda com um contingente ou seja 
número expressivo de riquezas naturais, somos nós que estamos mais 
acabando com essa diversidade natural. Passo e repasso aos meus alunos 
dentro das disciplinas que leciono mostrando cada vez a necessidade da 
preservação e como a educação física desde o seu surgimento é 
ambiental e lembrando que a educação surgiu no meio ambiente como 
forma de usar com prazer e saber preservar. (Educação Física). 

 
Fonte: Autor 
 
 
 
Desconheço • (área da saúde); (formação básica); (Fisioterapia); (Direito). 

 
  Fonte Autor 
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Quadro 18 - - Respostas da questão 3 – Formação complementar dos professores em atividade. (Prof.). 
 

Sim De que forma? 
• Oferecendo disciplinas nesta área como “meio ambiente” e trabalhos e 

TCC, semana de Física com questões sobre energia etc. (Física). 
• Consta no planejamento como tema transversal. (Formação Básica). 
• A questão aparece em diversos momentos, particularmente no PRPD, 

embora, ao meu ver, seja ainda tímida. (formação básica). 
 

 
Não Por quais razões? 

• Sem Justificativa (Gestão pedagógica). 
• A UCB não promove cursos para docentes de Educação Ambiental. 

(Professor). 
• Não havia uma educação ambiental na minha grade curricular. (Ciência 

da Computação). 
• Não são abordados os princípios da Educação Ambiental. (Matemática).
• Eu nunca vi. (Formação Básica). 
• Sem justificativa. .( Professor e Gestor da Biologia). 
• Não há essa discussão na instituição e mesmo a digitalização dos testos 

que poderia evitar uso de papel não ficou a disposição de professores 
para uso pelos estudantes... Se há política nesse sentido é desconhecida 
dos professores em geral. (Biologia). 

• Não houve até agora uma preocupação específica com a formação nessa 
perspectiva. (Pedagogia Virtual). 

 
Desconheço • (área da saúde); (formação básica); (Professora); (E.B.G- Fisioterapia); 

(J.M.A – Direito); (Nutrição); (Direito); (Educação Física). 
Fonte: Autor 
 
 

 
 
 

Quadro 19 - - Respostas da questão 4 – Linhas Inter-relacionadas. (Prof.). 
Sim De que forma? 

• Falhando aqui, formando ali, o tema vai se difundindo. (Professora). 
• Sem Justificativa. (Gestão Pedagógica). 
• Existe um projeto de Educação Ambiental continuada na UCB (PEA) 

(Professor). 
• Entendo que a Educação ambiental faz parte da formação do cidadão. 

A consciência ambiental é importante no exercício da cidadania. 
(Ciência da Computação). 

• O tema é abordado em tidas as disciplinas devido à interação das 
mesmas com questões ambientais e nas semanas temáticas do 
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CREAR, Engenharia Ambiental, Biologia, Física e Química. (Física). 
• Pelo estudo, pesquisa e experimentação. (Formação Básica). 
• Pelo PEA e por outras iniciativas da PROEx, embora, a meu ver, falta 

mais incentivo. (formação básica). 
 

 
 

Sim • Desde o Planejamento, execução, divulgação dos cursos de capacitação. 
(Matemática). 

• Como processo, a EA passa pela capacitação de recursos humanos 
principalmente por meio de abordagens práticas que incluem produção 
de material educativo, atividades em grupo, etc. ( Professor e Gestor da 
Biologia). 

• As linhas fazem sentido, mas a realidade institucional não acompanha 
essa orientação ou ao menos não que saibamos. (Psicologia). 

• Estas linhas são fundamentais para que o trabalho com a questão 
ambiental seja efetivo, mas não vemos isso claramente definido nos 
documentos de gestão pedagógica. Vemos ações interessantes e 
pontuais na universidade, levados à frente pelo projeto institucional de 
preservação ambiental, mas não vemos isto como parte de uma postura 
de todos os docentes ou de sua maioria. (Pedagogia Virtual). 

• Devido à grande importância da situação atual que o mundo passa e em 
função das conseqüências dos desastres promovidos pelo homem. 
(Educação Física). 

Não Por quais razões? 
• Falta esclarecimento quanto à importância do tema, e capacitação dos 

professores. (área da saúde). 
• É outro planeta. (Formação Básica). 
• No meu conteúdo programático, não há menção ao assunto. (Direito). 

Desconheço • (formação básica); (Fisioterapia); (Direito); (Nutrição). 
Fonte: Autor 
 
 

 
Quadro 20 - Respostas da questão 5 – Conhecimento de Projetos E.A. integrados ao curso. (Prof.) 
 

Sim De que forma? 
• O trabalho do Professor Genebaldo com os funcionários. Hoje eles se 

concretizaram. Aprendi que folha não é lixo.( Professora). 
• Ministrando o curso de Gestão Ambiental. (Professor). 
• Poluição sonora -Programa de coleta seletiva do lixo da UCB entre 

outros. (Física). 
• Ambiolity da UCB. (Formação Básica). 
• PEA e as disciplinas de formação humanística. (formação básica). 
• O curso de Engenharia Ambiental. (Formação Básica). 
• Em pesquisa recente realizada por uma aluna, registramos algumas 

escolas públicas do DF que vem desenvolvendo projetos 
institucionais com grande envolvimento institucional por parte de 
alunos e professores. (S.I.- Professor e Gestor da Biologia). 

Aqui na UCB o projeto do Dr.Genebaldo. (Educação Física). 
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Não Por quais razões? 

• Entrei esse ano na universidade e até o momento não me inteirei de 
projetos institucionais voltados para essa área. (Formação básica). 

• Falta de aprofundamento ou até mesmo o conhecimento sobre o assunto. 
(Matemática). 

• Existem potenciais ações que podem tornar-se um programa, mas não 
está em funcionamento...Assim, a digitalização dos textos, a coleta de 
material de forma seletiva, a orientação da comunidade interna sobre 
esse processo, a divulgação de alternativas aos desperdícios, a 
quantidade de impressoras usadas pela UCB, a quantidade de papéis que 
usamos por falta de digitalização, etc. (Psicologia). 

• Não vejo ações integradas com os cursos, mas ações do projeto 
institucional que envolve alunos dos diversos cursos e a preocupação 
em apresentar esse projeto e as intenções institucionais em momentos 
específicos como recepção de calouros. (Pedagogia Virtual). 

 
Desconheço • (área da saúde); (Gestão pedagógica); (Fisioterapia); (Ciência da 

Computação); (Direito); (Nutrição); (Direito). 
Fonte: Autor 

 
 
 
 
 
 
 

Resultado da pesquisa com Diretores e Gestores da graduação -1º semestre 2009 
 

 
Depoimento de diretores e gestores dos cursos de graduação (Licenciatura e bacharel) no 
exercício letivo do primeiro semestre de 2009. 

 
 
Quadro 20 - Respostas da questão 1 - Contribuição para a consecução dos objetivos da educação 
ambiental (Diretores e Gestores). 
Sim 
 

De que forma? 
• Promovendo atividades nas disciplinas dos cursos; implantando projeto 

de EA; participando e promovendo eventos na área de EA na instituição e 
fora dela. (Planejamento e Gestão Ambiental). 

• Por meio da proliferação da consciência de que o meio ambiente é um 
bem transindividual pertencente às gerações presentes e futuras. 
(Tecnologia da Segurança e Ordem Pública) 

• Na formação de profissionais que atuarão na área ambiental. (. 
Engenharia Ambiental e Planejamento e Gestão Ambiental) 

• Eu sou coordenadora dos cursos de graduação e pós-graduação em 
turismo da UCB Virtual. Como coordenadora, participei da elaboração do 
conteúdo dos cursos. Em todas as unidades (disciplinas) o conteúdo 
aborda as questões ambientais e sustentabilidade. Abordamos a 
sustentabilidade ecológica, social, econômica, política, espacial etc. A 
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questão ambiental é abordada constantemente nos fóruns de discussão 
etc.  Desta forma, acredito que estamos trabalhando com educação 
ambiental, pois a questão é abordada constantemente durante o decorrer 
de todo curso.  (Coordenadora dos Cursos de Turismo) 

• Falta de instrumentos e de prioridades. (Diretor do Curso de Economia) 
• Com pequena contribuição, mais pautada em atitudes pessoais para que o 

exemplo sirva de forma educativa, tanto para os estudantes quanto para os 
técnicos administrativos e colaboradores. (Avaliação Institucional). 

• Estando atenta ao Programa de Educação Ambiental, divulgando-o entre 
os estudantes e estimulando adesão a ele; procurando levantar a temática 
ambiental nas aulas de História das Relações Internacionais do Brasil 
(especialmente discutindo a evolução da presença da temática ambiental 
na política exterior do Brasil – desde 1972, com a participação brasileira 
na Conferência de Estocolmo, passando pelo Eco-92 e por 
Johannesburgo); abordando a temática ambiental como foco da discussão 
da principal simulação de negociação internacional levada a termo na 
disciplina Teoria e Prática da Negociação Internacional. Nesse caso 
específico, os estudantes trabalham uma negociação internacional que 
tem como foco a elaboração de um documento que venha a substituir o 
Protocolo de Quioto.  (Relações internacionais). 

• Incentivando atitudes que promovam a conservação do meio ambiente. 
(.Farmácia). 

• Como gestor do projeto pedagógico do curso, procuro: garantir a educação 
ambiental como componente curricular nos “Laboratórios de Pedagogia”. 
Promovendo discussões acadêmicas acerca do tema.. (Pedagogia). 

• Preservando o ambiente e conscientizando as pessoas. (Filosofia). 
• Penso que o meu exemplo em sala de aula, nos corredores, na Direção do 

Curso de Letras, se observado, pode ser sim visto como uma contribuição 
para o desenvolvimento da educação ambiental. Apago as luzes ao sair de 
um recinto, apago luzes de sala pelos corredores, faço a separação de 
material reciclado, utilizo caneca de louça e a lavo diariamente, por 
exemplo. (Letras). 

• Na disciplina de ética a questão ambiental é um tema estudado. Contem 
também um projeto chamado “água, fonte de aprendizagem”, do qual 
participaram: a reitoria, diretores, gestores e alunos. (Extensão). 

 
Não  Por quais razões? 

• Por não termos um aprofundamento teórico do tema, todavia, sinalizamos 
a discussão sobre a sociedade e suas contradições, nesse processo 
sinalizamos o cuidado com o coletivo e com as questões produzidas pela 
sociedade baseada no consumo. (Serviço Social ). 

Desconheço 
Fonte: Autor 
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Quadro 20 - Respostas da questão 2 – Adequação dos Instrumentos de Planejamento e Gestão da E.A.. 
          (Diretores e Gestores).        
      
Sim De que forma? 

• No Curso de Biologia: sequenciamento dos projetos. (Planejamento e 
Gestão Ambiental). 

• Pela obrigatoriedade em forma o profissional que atue na área ambiental 
e um dos instrumentos chave da gestão ambiental é a educação 
ambiental. (Engenharia Ambiental e Planejamento e Gestão Ambiental).

• A resposta anterior explica a prática dos nossos cursos e reponde essa 
segunda questão. (Coordenadora dos Cursos de Turismo). 

• Trato de uma disciplina que envolve discussão de motores de 
combustão, assim não há como não discutir o tema, uma vez que 
discutimos outros tipos de combustíveis desde a sua extração/produção 
até os resultados da queima. Este tema se restringe a aula e não ao 
trabalho. (Avaliação Institucional). 

• Acredito que isso tenha sido respondido na questão anterior, à qual 
acrescento o fato de que, no Curso de Relações Internacionais, temos o 
Núcleo de Estudos em Meio Ambiente e Relações Internacionais, 
responsável por pesquisa, eventos, produção acadêmica e interação com 
a pós-graduação nas temáticas que integrem os saberes, a pesquisa, o 
ensino e a extensão em RI e Meio Ambiente.  (Relações internacionais). 

• Prevendo no Projeto Pedagógico conteúdos e aplicações práticas de educação 
ambiental. (Farmácia). 

• No PPI um dos “Eixos Estruturantes” refere-se a sustentabilidade que, no 
conceito desenvolvido pela instituição, inclui uma perspectiva de compromisso 
com o meio ambiente. O PPC, como já foi dito, contempla um componente 
curricular (Laboratório de Pedagogia) que  propõe a reflexão, estudo e práticas 
de educação ambiental. (Pedagogia ). 

• A dimensão ambiental está, conceitualmente, presente nos documentos 
institucionais. Falta, porém, uma integração e implementação maior 
entre os vários segmentos da instituição. (Extensão). 

Não Por quais razões? 
• Desconheço as razões. Não me parece que o paradigma tenha sido 

incluído nas diversas instâncias da universidade. (Letras). 
 

Desconheço •  (Tecnologia da Segurança e Ordem Pública). 
• (Diretor do Curso de Economia). 
• (Filosofia). 
• (Serviço Social). 

 
Fonte: Autor 
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Quadro 23 - Respostas da questão 3 – Formação complementar dos professores em atividade. 

       (Diretores e Gestores). 
 
Sim  De que forma? 

• A dimensão ambiental ainda não foi incorporada aos processos do 
curso. (Planejamento e Gestão Ambiental). 

• Minha formação é de direito e estudei a matéria na formação, não como 
preparatório da docência, mas como requisito para a formação.. 
(Tecnologia da Segurança e Ordem Pública) 

• Integrada. (Engenharia Ambiental e Planejamento e Gestão Ambiental) 
• Os nossos cursos, por serem à distância, já oferecem aos professores o 

conteúdo das disciplinas previamente elaboradas. Considerando que os 
conteúdos abordam constantemente as questões de sustentabilidade e 
meio ambiente, os professores acabam assumindo uma postura 
coerente ao conteúdo. (Coordenadora dos Cursos de Turismo). 

• Nas discussões com enfoque humanista, democrático e participativo; II - a 
concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 
enfoque da sustentabilidade; III - o pluralismo de idéias e concepções 
pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; IV - a 
vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; V - a 
garantia de continuidade e permanência do processo educativo; VI - a 
permanente avaliação crítica do processo educativo; VII - a abordagem 
articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais; VIII 
- o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural. Essa discussão é transversal no projeto pedagógico do curso, todavia, 
sem um aprofundamento teórico acerca das questões ambientais, mas 
trabalhamos com essas categorias. ( Serviço Social). 

• Realizamos um Simpósio com essa temática, na qual deveriam 
participar alunos e professores. (Extensão). 

 
 

Não Por quais razões? 
• Na verdade o assunto nunca foi tratado entre os professores do curso. 

Mesmo na revisão do Projeto Pedagógico em 2007. O assunto não foi 
mencionado por ninguém. Na verdade, penso que tosos desconhecem 
essa exigência legal. (Diretor do Curso de Economia). 

• Não trabalho diretamente na formação dos professores, mas desconheço 
ação específica dentro da UCB. Enquanto avaliação institucional, ainda 
não houve avaliação nesse sentido. P.H.G.- (Avaliação Institucional). 

• Esta formação complementar é a Instituição que promove. (Farmácia). 
• Por que ainda não entrou na pauta. (Pedagogia ). 
• O assunto é pouco explorado entre os professores. (Filosofia) 
• Desconheço as razões. Não me parece que o paradigma tenha sido 

incluído nas diversas instâncias da universidade. (Letras). 
 
 

Desconheço • (Relações internacionais). 
 

Fonte: Autor 
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Quadro 24 - Respostas da questão 4 – Rinhas Inter-relacionadas. (Diretores e Gestores). 
Sim De que forma? 

• Totalmente. (Engenharia Ambiental e Planejamento e Gestão 
Ambiental) 

• Nos últimos anos alguns economistas têm se dedicado às questões 
ambientais. Dentre elas, os economistas analisam instrumentos de 
políticas ambientais. Em geral separam tais instrumentos em dois 
grupos: i) instrumentos econômicos (impostos, licenças negociáveis, 
etc); e ii) comando e controle (normas que estabelecem padrões, 
educação ambiental, etc.). Então, a educação ambiental estaria num 
segundo grupo, o qual é caracterizado por instrumentos de pouco 
incentivo econômico. Ou seja, são instrumentos que não possuem 
incentivos econômicos suficientes para que as pessoas mudem de 
comportamento. Sendo assim, esses instrumentos (incluindo a educação 
ambiental) são de baixa eficácia. Não sou da área, mas sei que o assunto 
é polêmico e que existem estudos na área de economia com esse tipo de 
enfoque. (Diretor do Curso de Economia). 

• Esta formação complementar é a Instituição que promove. (Farmácia) 
• Sem Justificativa. (Serviço Social). 
• Sem Justificativa. (Letras). 
• Há uma iniciativa tímida de articular ensino, pesquisa e extensão.  

        
Não Por quais razões? 

• Há uma desconexão entre o espírito da lei e sua prática, vez que as 
próprias autoridades (legislativo e executivo) promovem ações 
contrárias às leis que o Estado edita. A discussão da MP (da 
Amazônia) é um exemplo dessa desconexão. (Tecnologia da 
Segurança e Ordem Pública). 

• A meu ver falta articulação. (Filosofia). 
• Não percebo ações inter-relacionadas em nossa instituição. P.H.G.- 

(Avaliação Institucional). 
 

Desconheço • (Planejamento e Gestão Ambiental). 
• (Coordenadora dos Cursos de Turismo). 
• (Relações internacionais). 
• (Pedagogia). 
 

Fonte: Autor 
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Quadro 25 - Respostas da questão 5 – Conhecimento de Projetos E.A. integrados ao curso. (Diretores e Gestores) 
Sim De que forma? 

• Por meio do Projeto de Educação Ambiental, na Extensão. 
(Planejamento e Gestão Ambiental). 

• O “PEA”. (Engenharia Ambiental e Planejamento e Gestão Ambiental). 
• Já mencionado na primeira questão. (Relações internacionais). 
• Esta formação complementar é a Instituição que promove. (Farmácia). 
• O projeto PEA da extensão. (Filosofia). 
• O Projeto de Educação Ambiental (PEA) de caráter institucional, sendo um 

projeto de extensão atinge todos os cursos. (Pedagogia). 
• A PROEx tem insistido para que o Projeto de Educação Ambiental 

tenha uma integração com a graduação e pesquisa, mas esta percepção é 
muito tímida. (Extensão). 

 
Não Por quais razões? 

• Nós já tentamos fazer atividades ligadas ao meio ambiente nos 
integrando a atividades de professores da UCB. Mas, como o nosso 
curso é à distância e temos como preceitos à isonomia entre os alunos, 
acham que não seria correto privilegiar os estudantes do Pólo Brasília 
em detrimento dos estudantes dos demais pólos (temos alunos em todo o 
Brasil, Japão, Angola e EUA). (Coordenadora dos Cursos de Turismo). 

• Não há uma preocupação institucional divulgada e concebida na nossa 
cultura. (Avaliação Institucional). 

• Temos o projeto de extensão "Catadores e Cidadania" coordenado pela 
professora Maria Valéria a questão é o que significa "maneira integrada" ? 
Acho que vale a pena conversar com ela. (Serviço Social ). 

 
Desconheço •  (Tecnologia da Segurança e Ordem Pública). 

• (Diretor do Curso de Economia). 
• (Letras). 
 

 
Fonte: Autor 
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	Tecnologia da Segurança e Ordem Pública, Economia, Filosofia, Serviço Social.

	Planejamento e Gestão Ambiental, Turismo, Pedagogia, Relações Internacionais e Pedagogia.
	De que forma?

	Sim
	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	Sim
	 Sem justificativa. (Estudante/ 1º Dir.).

	Por quais razões?

	De que forma?
	Sim
	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	Sim
	Por quais razões?
	 (Estudante/ 4º Pedagogia.); ( Estudante/6º Pedagogia.); (Estudante/ 9º (Eng. Ambiental.); ( Estudante/ 4º Pedagogia.)
	Terceiro grupo: (G2)


	Sim
	Não
	Por quais razões?
	 Acho que pela dificuldade do professor adequar o tema “educação ambiental” ao currículo do curso, como no meu caso, Matemática. (Estudante/1º Mat.).
	Desconheço
	Sim
	Não
	 Não lembro de nenhum dos meus professores enfocando o meio ambiente em suas aulas. Talvez por não tiverem pensado nisso ou dado importância. (Estudante/1º Mat.).
	Desconheço

	Sim
	 Só há formação de consciência ambiental com o desenvolvimento da educação que essa lei promove a educação e o conhecimento sobre o ambiente. (Estudante/1º Mat.)
	Por quais razões?
	Desconheço
	De que forma?


	Não
	Por quais razões?
	 (área da saúde); (formação básica); (Fisioterapia); (Direito).
	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	 (área da saúde); (formação básica); (Professora); (E.B.G- Fisioterapia); (J.M.A – Direito); (Nutrição); (Direito); (Educação Física).

	De que forma?
	Sim
	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	 (formação básica); (Fisioterapia); (Direito); (Nutrição).
	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	 (área da saúde); (Gestão pedagógica); (Fisioterapia); (Ciência da Computação); (Direito); (Nutrição); (Direito).
	 Por meio da proliferação da consciência de que o meio ambiente é um bem transindividual pertencente às gerações presentes e futuras. (Tecnologia da Segurança e Ordem Pública)

	Sim
	De que forma?

	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	  (Tecnologia da Segurança e Ordem Pública).

	 (Serviço Social).
	Sim 
	 Minha formação é de direito e estudei a matéria na formação, não como preparatório da docência, mas como requisito para a formação.. (Tecnologia da Segurança e Ordem Pública)

	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	 (Relações internacionais).

	Sim
	De que forma?
	Não
	Por quais razões?
	 Há uma desconexão entre o espírito da lei e sua prática, vez que as próprias autoridades (legislativo e executivo) promovem ações contrárias às leis que o Estado edita. A discussão da MP (da Amazônia) é um exemplo dessa desconexão. (Tecnologia da Segurança e Ordem Pública).

	Desconheço
	 (Planejamento e Gestão Ambiental).
	Sim
	Não
	Por quais razões?
	Desconheço
	  (Tecnologia da Segurança e Ordem Pública).



