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 RESUMO 
 

 
Esta dissertação teve como objetivo verificar uma educação de política ambiental na formação 
dos profissionais dos cursos de graduação em Farmácia e Odontologia, da Faculdade de 
Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará, no âmbito da legislação 
brasileira da Educação Ambiental. Os métodos utilizados foram exploratório, descritivo, 
comparativo e documental, que tornaram possível uma visão dos aspectos históricos da Educação 
Ambiental nas conferências ambientais, assim como dos documentos oficiais, com base no 
Direito Ambiental. Os conhecimentos teóricos das dimensões do meio ambiente, no contexto de 
uma educação ambiental, encaminham para uma reelaboração deste objeto.  E, com base na Lei 
n. 9.795/99, o segundo procedimento explora e compara o recorte de textos dos escritos presentes 
nos projetos pedagógicos-2005 dos cursos de Farmácia e Odontologia das similitudes com a 
referida Lei. Dá-se importância não somente à integralização dos cursos, mas a todos os 
antecedentes na política de implantação. Enfoca ainda as ementas das disciplinas, com presença 
de características de uma interdisciplinaridade em Educação Ambiental e saúde. Pôde-se destacar 
o fato de que, nas instituições de ensino superior, há necessidade de avaliações do meio ambiente 
- exigência amparada na Lei n. 10.861/04 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior para estes locais de ensino. A política de implantação dos currículos-2005 possibilita a 
conclusão de que os cursos de Farmácia e Odontologia apresentam aspectos de educação de 
política ambiental, pois cumprem aspectos determinados pela Lei, isto é, referentes aos recortes 
estudados na pesquisa, de textos dos projetos de 2005 em similaridade com a Lei n. 9.795/99. 
Assim ainda, sugere-se que uma interdisciplinaridade em educação de política ambiental no 
campo da saúde pode intercambiar conhecimentos práticos, cujo principal beneficiário é o ser 
humano. 
 

Palavras Chaves: Política Ambiental, Legislação Ambiental, Educação Superior, Saúde 
Ambiental,  Educação Ambiental. 
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ABSTRACT 

 
 
The aim of this dissertation was to go into the matter of an education of environmental politics in 
the formation of Professionals of the graduation courses in Pharmacy and Dentistry of the Faculty 
of Pharmacy, Dentistry and Nursing of the Federal University of Ceará in the scope of 
Environmental Education of the Brazilian Legislation. We used the exploratory, descriptive, 
comparative and documental approaches which made possible a foresight of the historical aspects 
of Environmental Education in the Environmental Conferences, as well of official documents 
based upon Environmental Law. The theoretical knowledge of Environmental dimensions in the 
context of an Environmental Education is leading to a re-elaboration of such object. It is based 
upon the law n. 9.795/99, that the second procedure explores and compares the text cuttings from 
writings present in pedagogical projects-2005 from the Pharmacy and Dentistry courses of the 
similitude through the mentioned Law. It is given importance not only to the integration of the 
courses but also to all the antecedents in the implantation policy. It is also given a focus on the 
subject summary counting on interdisciplinarity as a characteristic of it in Environmental as well 
as Health Education. It may be highlighted the fact that there is need to evaluate the environment 
in High Education institutions. Such demand is in accordance with the Law n. 10.861/04 of the 
National System of Evaluation of Higher Education for such teaching places. The policy of 
curriculum implantation-2005 may lead to the conclusion that the Pharmacy and Dentistry 
courses  present aspects of environmental policy education, once they fulfill aspects determined 
by law, that is, related to the cuttings studied in the research  of texts of the project -2005 in 
conformity with Law   n. 9.795/99. It is still suggested that an interdisciplinarity in education of 
environmental politics in the health field may interchange practical knowledge whose main 
beneficiary is the human being. 

 

Keywords; Environmental Policy; Environmental Legislation; Higher Education; Environmental 

Health; Environmental Education.  
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  1 INTRODUÇÃO  

 

 

O direito à educação foi solenemente proclamado pelas Nações Unidas e reconhecido 

por textos constitucionais. Um consenso universal o consagrou, e pode ele ser considerado como 

uma característica da civilização contemporânea. Mesmo assim, há limitações no exercício deste, 

pois o que ocorre na maioria das vezes é sua exclusão na sociedade. 

 

O ensino superior ainda não é obrigatório na maioria dos países, e se apresenta como 

um indicador importante para o progresso econômico, social e cultural. Deve ser transmitido para 

conquistar, principalmente, a liberdade, e não atender tão - somente aos privilégios de uma classe 

dominante. É uma questão pedagógica e de poder; precisa ser capaz de transmitir uma ideologia, 

portanto, deve ser medido pelo grau de consciência. Neste sentido é também político.  

 

A Educação Ambiental (EA) representa uma possibilidade de conduzir uma educação 

democrática e pode ser reconhecida como um dos seus tipos, por exemplo, para esta há de 

possibilitar os cuidados do ambiente ecológico, pois visualizar os problemas ambientais é de 

responsabilidade do cidadão.  Hão de ser observados os modos de organização, a complexidade 

de espécies, os processos, a população, a competição, a agressão, a poluição, os sistemas de 

informação, o controle de moléstias, todos reconhecidos como problemas. E a busca de soluções 

é notória. 

 

Na conquista de um mundo saudável, a EA é ferramenta complementar. 

Contextualizada na busca da interação pelo equilíbrio socioeconômico e qualidade do meio 

ambiente, pode melhorar condições de sobrevivência e trazer uma discussão na interface de um 

dos direitos mais antigos da população, que é o direito à vida. Ademais, é uma possibilidade de 

favorecer o aparecimento de outro tipo de pessoa, solidária, preocupada em superar o 

individualismo, criada principalmente pela exploração capitalista do trabalho. Projetos sociais e 

políticos devem ser formulados. Eventos como a Conferência de Estocolmo em 1972; 

Conferência Intergovernamental sobre EA, Tbilisi, Georgia em 1977; Conselho de Administração 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA); Carta Mundial da Natureza 
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em 1982, Conferência Rio_92, deixaram como regras de ética a proteção do meio ambiente 

humano e a preservação dos recursos naturais.  

 

1.1 Justificativa 

 

A preocupação com a segurança da vida na Terra deve ser inerente a cada um ser 

habitante do Planeta. Os subprodutos que acompanham a sociedade contemporânea são um alerta 

e devem ser adotadas políticas para a sua administração. A tecnologia moderna permitiu a um 

número limitado de sociedades o experimento de uma abundância sem precedentes. A crise do 

meio ambiente é fato e mostra a pouca possibilidade de armazenar nossos rejeitos, que são 

muitos, diante dos processos herdados da modernidade. A relação sociedade, cultura e consumo 

estão em desacordo, segundo relatórios de estudos ambientalistas. Há urgência de reordenar as 

produções menos comprometedoras, numa visão que promova acesso à tecnologia, mas com 

padrões de sustentabilidade. E os muitos eventos já demonstram esta realidade, principalmente 

assegurados pelo Direito Ambiental, que, entre tantas responsabilidades, têm a da 

disponibilização de políticas saudáveis mediante leis e regulamentos na garantia de um ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

Uma questão ambiental não envolve somente leis, documentos e histórico de 

instituições para um processo educacional, mas também diz respeito à causa maior, que é a 

responsabilidade com a vida. Relaciona-se o Direito Ambiental, numa visão de uma política de 

EA, com direitos e deveres da sociedade, bem como das instituições governamentais e não 

governamentais, pois, tanto uma como a outra, têm a responsabilidade de manter o ambiente 

saudável.  O estudo deste processo nos cursos da área da saúde se torna viável, principalmente, 

por intercalar atividades de saúde humana e animal, não distanciada do ambiente onde ocorrem.  

Já existem estudiosos que o reconhecem como interdisciplinar. E, numa perspectiva desta melhor 

qualidade de vida, é importante observar a gestão dos ambientes e relacioná-la à saúde ambiental. 

Os equipamentos, reagentes e outros insumos que perpassam por estes cursos devem ser de uso 

racional e há necessidade de implantar diretrizes para manter os ambientes sustentáveis. 
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 Será importante observar a existência de uma interdisciplinaridade para uma 

Educação de Política Ambiental (EPA) relacionada à saúde nos currículos do ano 2005 dos 

projetos pedagógicos dos cursos de graduação em Farmácia e Odontologia da Faculdade de 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE) da Universidade Federal do Ceará (UFC).  O 

Direito Ambiental nacional e internacional prevê tecnologias ambientalmente saudáveis. A 

pertinência do tema está inserida nas políticas públicas de saúde e, ao mesmo tempo, retém as 

dimensões estruturais de ambientes e políticas de educação, nos aspectos histórico-culturais.  

 

  Surge a pergunta – referência: os currículos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b) dos 

cursos de graduação em Farmácia e Odontologia, sob a responsabilidade da FFOE/UFC, 

apresentam aspectos que privilegiam uma EPA, depois da implantação da L. n. 9.795/99? 

     

A investigação na ambiência de EPA nos currículos dos referidos cursos é relevante, 

num momento de mudanças, em especial, por se tratar de currículos reestruturados depois da 

promulgação da referida Lei. No âmbito de uma EPA, a informação dos projetos pedagógicos dos 

cursos selecionados e suas ementas presentes nos currículos do ano de 2005 servirão 

principalmente para responder se existe uma tendência na formação de uma conscientização 

ambiental. E assim aparece a proposta para a estruturação dos objetivos. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a existência de uma EPA na formação dos profissionais dos cursos de 

graduação em Farmácia e Odontologia, da FFOE/UFC no âmbito da legislação brasileira. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos – Elenca-se os seguintes: 

 

a. relatar aspectos históricos na política de EA com base em documentos oficiais e 

legislação brasileira; 
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b. identificar no conteúdo do projeto pedagógico-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b) dos 

cursos de Farmácia e Odontologia da FFOE/UFC a presença de textos que possam 

disponibilizar uma interface de uma EPA, tomando por base tópicos da L. n. 9.795/99, 

que servirá de aferição; e 

 

c. descrever tópicos das ementas dos currículos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b) dos cursos 

de Farmácia e Odontologia da FFOE/UFC que possibilitem o processo de EPA, com uma 

interdisciplinaridade em saúde. 

 

A pesquisa foi elaborada em cinco capítulos, a fim de visualizar uma EPA nos 

currículos dos cursos de Farmácia e Odontologia da FFOE/UFC. Toda a importância foi 

efetivada para um momento de implantação de projetos pedagógicos, cujo processo foi iniciado 

no ano de 20051.  

 

O primeiro segmento trata da apresentação da pesquisa, feito das considerações e 

pertinência do tema para a EA, e o segundo apresenta o tratamento metodológico. 

 

No terceiro capítulo – EA na Contemporaneidade –, há uma evolução de conceitos, 

como, por exemplo, referências históricas, leis de educação e EA, assim como do Direito 

Ambiental. Para a compreensão desta realidade, foi necessário o estudo da L.n.9.795/99, que 

assegura algumas das características nesta formação.  Houve também a necessidade da chamada 

de autores na linha EA para aferir, sobremaneira, com suas opiniões, os tópicos a esta 

relacionados.  Houve importante entendimento da relação entre os achados históricos e a 

evolução da política do direito à EA. Relaciona-se ainda a EA ao ensino superior. O resultado 

deste capítulo é visualizar diretrizes pedagógicas para aplicação de uma EPA. 

 

No quarto capítulo – Política e implantação dos currículos - 2005 dos cursos de 

Farmácia e Odontologia na FFOE/UFC –, destacam-se concepções histórias do nascimento da 

Farmácia e Odontologia na UFC, suas características, os movimentos e as leis que antecederam a 

                                                 
1  Pesquisa realizada num momento em que nenhum egresso havia se formado na proposta desta integralização. As 
primeiras turmas estão previstas para dez/2009. 
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implantação destes cursos, as competências e habilidades dos egressos, bem como o conteúdo das 

ementas e disciplinas analisadas, todos relacionados aos resultados para o comparativo com a 

L.n. 9.795/99. Ocorre o momento de sugestões e possibilidade de aplicação de uma EPA.  Para 

cada sub capítulo analisado há em seguida o momento das discussões. 

 

O quinto capítulo – Conclusões – é o momento de reflexão com base nos resultados. 

Assim mesmo, houve a necessidade de transmitir opiniões para alguns indicativos nas futuras 

investigações, pois, como ficou explicitado no tratamento metodológico, esta pesquisa se propôs 

apenas analisar projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b), considerando os 

resultados delimitados apenas neste foco. É acompanhado das referências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17

 

2 TRATAMENTO METODOLÓGICO  

 
 

2.1 Tipo de pesquisa  

 

 Esta pesquisa teve característica qualitativa, com os métodos exploratório, descritivo, 

documental e comparativo. Para iniciar a descrição, foi importante observar a visão de autores, 

como Leite Barbosa (2001), Marconi e Lakatos (1996) e (2001) e Minayo (2004).  A principal 

orientação foi uma familiarização com o fenômeno. O levantamento bibliográfico iniciou-se com 

as características, propriedades e relações com a realidade histórica de uma EA, que deram 

suporte para as descrições e a exploração da situação sob estudo. Neste momento, foi possível 

visualizar as dimensões, manifestações e os fatores com os quais se relacionou o objeto.   

 

Consoante as orientações de Marconi e Lakatos (1996), para as investigações em 

geral, nunca se deve utilizar apenas um método ou uma técnica, mas todos os que forem 

necessários ou apropriados na determinação do objeto.  E, na maioria das vezes, há necessidade 

de uma combinação de dois ou mais deles. Por isso, para desenvolver esta pesquisa, elegeu-se os 

métodos referidos anteriormente. 

 

  Deve haver rigor, amplitude e precisão quando se descreve a situação sob estudo 

para responder aos objetivos, buscou-se esta compreensão específica e única do fenômeno, com 

possibilidade de verificar o universo dos significados, com base em uma descrição minuciosa; é 

esse o modo como se captam as percepções inseridas no contexto. Foi esta a proposta utilizada 

para este projeto (MARCONI; LAKATOS, 1996; MINAYO, 2004). 

 

2.2 Amostra  

 

A amostra se caracterizou como qualitativa, escolhida de todo o conteúdo presente 

nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b) dos cursos de graduação em Farmácia 

e Odontologia da FFOE/UFC. Foi selecionada como fonte informativa e documental para a 

previsão da disponibilidade de uma EPA. Os projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 

2005b) foram bases da incidência de informações, não somente suas ementas e disciplinas, mas, 



 
 

18

 

principalmente, outras descrições pertinentes aos objetivos, como, por exemplo, leis que 

antecederam o processo, o perfil dos profissionais e os processos históricos, todos de relevância 

para o comparativo com alguns itens presentes na L. n. 9.795/99, que trata da EA. A validade da 

amostra permitiu aprofundamento e compreensão do objeto, e, ainda, a possibilidade de 

acompanhar um conjunto de informações para refletir as possíveis e múltiplas dimensões 

(MARCONI; LAKATOS, 1996; MINAYO, 2004).  

 

2.3 Escolha da metodologia 

 

 A escolha da análise qualitativa levou ao que Severino (2002) e Minayo (2004) 

defendem: é importante um envolvimento do pesquisador. O objeto passa a fazer parte de sua 

vida e a temática deve ser realmente uma problemática vivenciada, não numa abrangência 

sentimental, mas que possa trazer uma avaliação de relevância e de significação do problema. 

Portanto, é um ato político, não há neutralidade. O caráter político reflete uma dimensão social, 

sendo importante uma autonomia do pensamento do pesquisador. Nada que é investigado no 

intelecto emerge espontâneamente. Em primeiro lugar, foi um problema da vida prática.  A 

escolha do tema e o conhecimento a seu respeito não são espontâneos. 

 

Nesta abordagem, a visão de Richardson e Perez (1999) tornou-se viável, pois, para 

esta análise, houve uma visualização generalizada aos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; 

UFC, 2005b), não apenas para o conteúdo das ementas e disciplinas, mas também para uma gama 

de outras informações, descrições e características, bem como para perceber a relação com o 

universo.  E, neste caso, poderá ser benéfica ao planejamento de futuras pesquisas. Portanto, 

ainda se validou a escolha da metodologia na resposta à questão norteadora. 

 

2.4 Fases e procedimentos 

 

A primeira fase se concretizou por uma pesquisa bibliográfica e documental. A 

elaboração do capítulo – EA na Contemporaneidade - serviu de base para responder ao primeiro 

objetivo específico. Na viabilização deste, foi importante a revisão de literatura, documentos, 

como as leis, conferências ambientais, aspectos de interdisciplinaridade em saúde, e a CF, todos 
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relacionados à visão pedagógica de uma política em EA.  Também desenvolveu o suporte para o 

capítulo chamado Política e implantação dos currículos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b) dos 

cursos de Farmácia e Odontologia na FFOE/UFC. 

 

Na segunda fase, considerou-se uma análise documental, exploratória, descritiva e 

comparativa com base na L. n. 9.795/99, que serviu de aferição para tópicos encontrados nos 

projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b) dos cursos citados anteriormente. 

Portanto, não foram selecionados indicadores, uma vez que os itens encontrados e comparados na 

L. n. 9.795/99 tornaram possível a visualização das similitudes. Este foi processado no capítulo 

chamado Política e implantação dos currículos-2005 dos cursos de Farmácia e Odontologia na 

FFOE/UFC. 

 

Conferiu-se importância aos textos, que foram selecionados a medida que apareceram 

nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b). Em seguida, mediante o recorte de 

leituras e interpretações, procedeu-se à seleção, podendo-se observar a existência de ambientes 

propícios de uma EPA.  Recortou-se ainda parte do histórico, da justificativa, das leis utilizadas, 

os objetivos, conteúdos, documentos de referência, as habilidades e competências dos egressos e 

literatura das ementas das disciplinas. Todas estas informações foram de relevância para os 

aspectos desta educação, principalmente porque foi possível aferir estes recortes na L. n. 

9.795/99.  

 

No item competências e habilidades, prevaleceu a existência de características para 

uma formação em EPA, e exemplos foram enumerados para a “formação holística”, “educação 

permanente” e “interdisciplinaridade”. Destacou-se o fato de que estas características estavam 

corroboradas na L. n. 9.795/99. 

 

No terceiro momento, com base na literatura consultada, estudou-se principalmente os 

aspectos de uma EPA tramitada no Direito Ambiental2, que, para esta pesquisa, abrange outros 

                                                 
2 Compreendem-se os documentos da Política Sanitária e Ambiental vigentes no País, para disponibilizar e 
incrementar as diretrizes educacionais no âmbito do Direito Ambiental. 
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documentos, como a gestão em ambiente3 e saúde, assim como os de políticas em saúde e 

educação. Teve-se a oportunidade de elencar disciplinas e fazer a transcrição de textos das 

ementas que pudessem ter a possibilidade de disponibilizar uma EPA aos discentes dos referidos 

cursos. Sublinhou-se a visão de interdisciplinaridade4 em que saúde humana e ambiental devem 

ter uma ação conjunta. 

 

Naturalmente, foi possível recortar a presença de temas referentes a uma 

interdisciplinaridade em saúde com possibilidade de intercambiar uma EPA (princípio 

contemplado na L. n. 9.795/99). Foi recortada e feita uma correlação com as disciplinas e temas 

das ementas. Houve a necessidade de definir critérios, e, assim, escolheu-se primeiramente, todas 

as disciplinas relacionadas ao aspecto social (maior a visibilidade de uma ação interdisciplinar, 

principalmente para o processo saúde-doença inserida nos princípios da atenção de saúde, 

Educação em Saúde, sendo o resultado uma prevenção para o ser humano); depois, as que 

apresentaram em suas ementas aspectos explicitamente relacionados à gestão de ambientes e 

gestão em saúde (considerou-se ementas com os termos que fizeram esta relação, com base nos 

documentos referendados em leis e regulamentos, advindos de órgãos como Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) 5, Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 6, Serviço 

Unificado de Saúde (SUS) 7, além de compreender que todos estão relacionados politicamente ao 

Direito Ambiental, numa abrangência de políticas de saúde e de educação, bem como as de 

ambiente).  

 

Mesmo assim, houve disciplinas com probabilidade de disponibilizar uma EPA com 

base nos processos laboratoriais e que, para esta pesquisa, não foram contempladas. Como 

exemplo, citou-se as da área eminentemente química. Ainda, houve as que não estavam, em suas 

                                                 
3 Ambiente, refere-se ao meio ambiente, e as medidas de biossegurança das pessoas envolvidas. Seguramente que 
incluem as normas e procedimentos. 
4 Para esta pesquisa, a visão interdisciplinar ficou compreendida como ações práticas ao ser humano nos aspectos 
saúde/doença, para disponibilizar melhores esclarecimentos de atenção farmacêutica e de Odontologia não 
dissociados da saúde coletiva e saúde ambiental. 
5Esse órgão, na maioria das vezes, através de documentos, disponibiliza normas vinculadas às atividades práticas das 
disciplinas dos cursos da área de saúde.  (As concepções das diretrizes numa ambiência interdisciplinar de EA são 
vistas como ações contra danos e / ou prevenções para o desenvolvimento de melhor qualidade de vida).  
6 Órgão do MA, disponibiliza normas que poderão ser vinculadas às atividades práticas das disciplinas dos cursos da 
área de saúde.   
7 Política de Saúde vigente no País, L. n. 8080 de 1990. (BRASIL, 1990). 
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ementas-textos, explicitamente relacionadas aos órgãos e documentos referendados no parágrafo 

anterior para o critério da inclusão.  

  

Tratou-se, portanto, de um procedimento específico e de rigor, pois foram feitas as 

anotações de presença destes itens significativos das mensagens das disciplinas. E, nesta 

redefinição do objeto, procurou-se fundamento em Minayo (2004), que se refere a uma 

vinculação entre o pensamento e ação. Por isso, com base nessa autora, relevou-se conhecimentos 

prévios e experiências vivenciadas, além da revisão de literatura  para desenvolver esta parte da 

pesquisa.   

 

 A proposta inicial era pesquisar o curso de Enfermagem, que também está inserido 

na FFOE/UFC. Não houve, porém esta oportunidade, por não constar no projeto pedagógico do 

ano de 2005 do supracitado curso, a totalidade de ementas das disciplinas. Resaltou-se que este 

procedimento permitiu visualizar os aspectos e as características mais expressivas.  

 

2.5 Delimitação da pesquisa 

 

Esta pesquisa restringiu-se a uma análise exploratória, descritiva, comparativa e 

documental, em que a principal proposta focou o conteúdo dos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 

2005a; UFC, 2005b) dos cursos de Farmácia e Odontologia da FFOE/UFC, sem a presença de 

indicadores. Os pressupostos básicos para a análise da integralização curricular destes baseou-se 

nos aspectos presentes em uma EPA, em similitude com a L. n. 9.795/99.  

 

A pertinência desta pesquisa, por ser um tema que envolve uma complexa amplitude, 

permitirá analisar outras questões em continuidade. Por exemplo, ações de pesquisas dos cursos; 

prevenções no âmbito da gestão ambiental no atendimento ao público, desenvolvido nos 

programas de extensão - tanto os de Farmácia, como os de Odontologia; ações estratégicas dos 

cursos que tenham relação com a gestão ambiental e percepção dos riscos ambientais que estes 

cursos trazem.  
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A comunidade acadêmica e científica, e outros que participam da cadeia 

indiretamente, poderão se deparar com riscos que precisam ser controlados. Estes são alguns dos 

temas percebidos ao longo do caminho, mas sabe-se que existe uma infinidade, pois numa 

pesquisa há várias perspectivas e, como tão bem transmite Minayo (2004), as idéias que se fazem 

aos fatos são imprecisas, parciais, como mais imperfeitas como ele se apresenta. A pesquisa 

relaciona-se com uma definição e redefinição do objeto.  Portanto, sua representação é feita sob 

determinado ponto de vista, em que muitas vezes o pesquisador ao seu modo tenta reproduzir o 

real.  

 

2.6 Representação dos dados 

 

A coleta das informações e anotações ocorreu por transcrições em programas 

digitalizados para as referências textuais. A representação dos dados deu-se por transcrição e 

recorte de textos, dos projetos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b), e da L. n. 9.795/99. Recorreu-se 

ao uso de ilustrações com o objetivo de aperfeiçoar a visualização e a melhor performance de 

identificação. 

 

2.7 Objeto: desempenho e considerações  

   

A metodologia qualitativa foi desenvolvida e norteada para tentar apreender o objeto 

a luz de seus objetivos.  Processou-se uma combinação de métodos em diferentes fases para uma 

análise sistematizada.  

 

A pesquisa da primeira fase foi para visualizar a política de EA, relacioná-la 

pedagogicamente aos movimentos históricos e políticos.  Cimentada esta etapa procedeu-se a 

remodelação do objeto para a pesquisa empírica, que foi obtida por procedimentos, exploratórios 

descritivos, com importância para o momento de uma interface ao comparativo documental dos 

projetos pedagógicos-2005 e a L.n. 9.795/99. 
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 A EA na Contemporaneidade será instrumentalizada como referência ao processo de 

uma EA, desde a Antigüidade. Sendo primordial para a compreensão de uma mudança necessária 

ao contexto. A possibilidade é de uma transformação na visão educativa como política ambiental. 
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3  EA  NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

                   O conhecimento das ciências naturais remonta à Antigüidade. O homem já então 

dominava técnicas para sua sobrevivência e com isso iniciou a degradação ambiental. Como 

Liebmann (1979, p. 119) comenta, esta ocorreu principalmente “no campo do desflorestamento e 

erosão do solo”. O homem antigo, no entanto, foi conhecedor da importância da água para o 

campo da higiene. Para erguer cidades e acampamentos, uma das práticas era observar o fígado 

de animais; se vários fígados estivessem alterados, deduzia-se que também a água e a 

alimentação do animal não eram apropriadas aos seres humanos, que poderiam ser transmissoras 

de doenças. Dirigiam-se, desta forma a outras terras e se protegiam contra as prováveis epidemias 

transmitidas por águas impuras (LIEBMANN, 1979). 

 

Na Idade Média, ao contrário da Antigüidade, começaram a desmoronar as conquistas 

da preservação do ambiente, principalmente pela destruição das cidades, como foi o próprio 

Império Romano. A preocupação com a construção de castelos e igrejas formou na Europa 

Ocidental e Central uma cultura gótica, baseada em cidades pequenas, não considerando 

premissas importantes de preservação do meio ambiente, como enfatiza Liebmann (1979, p. 135): 

 
Deposição de imundície e lixo nas vias públicas [...]. As reduzidas possibilidades de 
banho para a população. As epidemias que se alastravam, provocadas por essa falta de 
higiene. Com o aumento do número de ratos, criaram-se as condições básicas para o 
alastramento da peste. A varíola e a cólera grassavam na Idade Média. 

 
 

Autores como Guitiérrez e Prado (2002), Cascino (2003) e Jacobi (2003a) entendem 

que os aspectos para o surgimento de uma EA acompanham a humanidade muito antes das 

discussões iniciadas nas conferências ambientais. Estes podem ser visualizados 

emblematicamente na Modernidade, pois inauguraram a exploração de maiores bens para a 

humanidade. Foram descobertos territórios e implantadas máquinas na Revolução Industrial. 

Ademais, descortinaram-se crenças e mitos indiscutíveis. Estes elementos possibilitaram uma 

discussão crítica, ao submeter a suspeita toda a hierarquia de poder do mundo feudal no fim da 
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Idade Média (século XV). Estas etapas novas para a humanidade fizeram com que ela enxergasse 

novos horizontes.  

 

A ciência ficou envolta em meio a uma revolução. Tudo era questionado. Um 

exemplo é a idéia de que a Terra não era mais o centro do universo, conforme tese defendida por 

Copérnico, que imaginou o sistema heliocêntrico, um contraposição ao sistema geocêntrico, de 

Cláudio Ptolomeu, até então vigente (CASCINO, 2003). 

 

Com a queda dos poderes feudais, surgiram revoltas políticas burguesas.  Houve mais 

descobertas, tanto científicas, como territoriais.  Observaram-se mudanças na elaboração do 

produto, que passou do artesanal para o industrial.  Com a integralização do processo, este deixou 

de ser o resultado de um só parecer, de um só pensamento, ocorrendo uma desconexão. 

Apareceram as cidades, novas leituras, novas políticas e poderes. Revolucionou-se o modo de 

andar, observar, pensar e produzir (CASCINO, 2003).  

 

Thorstein Veblen (1987 apud ALMEIDA JR. E ANDRADE 2007), sociólogo, iniciou 

estudos sobre consumo e desenvolvimento de novos estilos de vida. A aquisição de bens era 

diferenciada no século XIX.  Em sua análise, o consumo “conspícuo” e o sistema de preferências, 

erigido pelas classes ociosas, formadas por determinadas frações da aristocracia européia (final 

do século XVIII), passaram a eleger bens tidos como preferenciais para aquisição. A Revolução 

do Consumo apareceu com aumento da importação para produtos acabados e matérias-primas. 

Novos comportamentos foram desenvolvidos pelos compradores e comerciantes.  

 

A tendência ao consumo “conspícuo” está associada à ligação de gastos ostentatórios 

agravada pelos fatores históricos e culturais. Os impostos são direcionados inadequadamente 

além de serem excessivos, pois reprimem o acanhado consumo dos assalariados e deixam escapar 

os que não declaram e que deveriam ser taxados na base da mera ostentação de sinais visíveis de 

esbanjamento. O gosto pela cobiça faz surgir a perda de valores de solidariedade. Ocorre também 

um abandono da aspiração a uma vida de trabalho e virtude, aumentando a corrupção, pela 

obsessão do luxo e dos bens materiais. Além de eqüitativa, do ponto de vista moral e social, a 
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repressão ao consumo “conspícuo” só traria benefícios econômicos (RICUPERO, 2005; 

ALMEIDA JR.; ANDRADE, 2007).  

 

Esta Revolução teve implicações em diferentes atividades sociais. Surgiram 

profissões, como os publicitários, designers, estilistas.  A classe média usufruiu maiores posições 

de status; o espaço urbano adquiriu novas edificações, como, por exemplo, os shoppings centers. 

O sistema financeiro teve que desenvolver práticas de financiamento antes inexistentes, do tipo 

leasing 8. Efeitos consideráveis da propagação do consumo no mundo moderno foram sentidos 

em termos ambientais. A massificação de objetos, como automóveis, detergentes, plásticos e 

eletrodomésticos, ocasionou a saturação e degradação de vários ecossistemas em diferentes 

regiões do Planeta (CASCINO, 2003; ALMEIDA JR.; ANDRADE, 2007). 

 

Duarte (2005, p.13) faz menção a este consumo na sociedade contemporânea, e 

analisa uma contradição no “desenvolvimento sustentável”.  A sociedade tem suas ações 

direcionadas para um consumo de bens e produtos desenfreados. Adquirir bens que estão sempre 

inovados pela alta performance tecnológica é para muitos uma grande alegria.   A autora diz ser 

tudo muito fugaz, diante do que se conhece das rápidas mudanças de design, como, por exemplo, 

o que acontece com os telefones celulares; estes muitas vezes fazem parecer aos consumidores, 

num curto espaço de tempo, que estão ultrapassados diante do que a mídia oferece. O consumo é 

simultaneamente o “céu e o inferno”.  Assim, pode-se dizer que os dois pólos tanto podem 

proporcionar o prazer como a infindável frustração.  

 

Logo, o pensamento de Duarte (2005, p. 13) defende a noção de que 

 
A busca do crescimento de forma sustentável tornou-se, assim, algo essencial em nosso 
tempo e não é um desafio fácil de ser resolvido. O estilo de vida voltado para o consumo 
enche nosso planeta de embalagens e objetos que, tão logo são comprados, tornam-se 
obsoletos. A reciclagem apresenta-se como uma solução, mas nosso planeta parece 

                                                 
8É a alternativa de operação para que uma empresa possa adquirir máquinas, equipamentos de informática, imóveis, 
veículos leves e pesados, aeronaves, entre outros. Em 1974, o leasing foi regulamentado no Brasil pela Lei n. 6.099. 
Ver artigo publicado no Leasing – Informativo da ABEL Ano 25 Ed. 172. Jul/Ago/Set 2005 ...  
www.leasingabel.com.br/site/associados/Administracao/Informativos/AbelEspecial35anos-parte1.pdf. (MELLO, 
2005).  
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afogado em garrafas pets, montanhas de restos orgânicos, sacolas plásticas, baterias e 
carcaças. 
 
 

Todas estas mudanças implicam também uma necessidade de novas atitudes, mais 

comprometidas com o meio ambiente. Por isso, há de se entender esta relação na busca incessante 

de respostas, inseridas, principalmente, nas tradições culturais da sociedade, aspectos estes que 

levam à compreensão de que a EA cidadã deve percorrer as Artes, a Filosofia, a Sociologia e a 

Economia, entre outras, com os conceitos para a sua elaboração. Deve ser imbuída e vivenciada 

nos processos de desenvolvimento sustentável, que levará formas de produção ambientalmente 

corretas. São muitos os desafios pedagógicos, e estes, sim, devem sempre questionar processos, 

por definição, contínuos e continuados, de ensino, com mudanças qualitativas, expressas atitudes 

bem modificadas para uma melhor convivência com o meio ambiente e a comunidade (LEITE; 

MEDINA 2003).  

 

Para uma análise da evolução em EA, são necessários os fatos históricos, bem como 

os costumes das sociedades.  Ademais, são importantes as conferências ambientais, leis e outros 

documentos. 

 

3.1 Conferências ambientais e aspectos para EA 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 

1972) e conceituada como o primeiro grande encontro na promoção do debate ambiental. 

Aconteceu de 5 a 16 de junho de 1972 e foi a abertura para a EA, uma vez que passou a ser 

considerada uma ação pedagógica com vigência internacional.  No princípio nº. 19, vê-se que 

 
É indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, visando tanto às 
gerações jovens como os adultos, dispensando a devida atenção ao setor das populações 
menos privilegiadas, para assentar as bases de uma opinião pública, bem informada e de 
uma conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das comunidades, inspirada no 
sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção e melhoramento do meio 
ambiente, em toda a sua dimensão humana. 
 
 

Esta conferência fez uma alerta para os problemas ambientais nos países em 

desenvolvimento, acrescentando que estes são causados, na maioria, pelo subdesenvolvimento. 

Milhões de pessoas continuam vivendo muito abaixo dos níveis mínimos necessários a uma 
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existência humana decente. Faltam alimentação, vestimentas, moradia, educação, saúde e 

saneamento. Assim, tais países devem direcionar esforços para o desenvolvimento, proteção e 

melhoria para o meio ambiente. Com efeito, os Estados industrializados, onde os problemas 

ambientais estão geralmente ligados à industrialização e ao desenvolvimento tecnológico, devem 

esforçar-se para reduzir a distância que os separa dos países em desenvolvimento 

(DECLARAÇÃO de ESTOCOLMO, 1972). 

 

O plano de ação aprovado em Estocolmo mostrou aspectos de uma EA no contexto 

da informação pública, sendo, portanto, mais relevantes os conhecimentos para a melhoria do 

ambiente humano. Para viver em harmonia com a natureza, é necessária uma mudança de 

comportamentos e valores capazes de aplicar os conceitos de desenvolvimento sustentável.  A 

mesma atitude foi adotada pelo PNUMA (DECLARAÇÃO de ESTOCOLMO, 1972). 

 

Neste contexto, fez-se referência a discussões como a dos encontros internacionais, 

principalmente na Conferência Intergovernamental sobre EA, realizada em 1977, em Tbilisi, na 

Geórgia – na Comunidade dos Estados Independentes, a Conferência de Tbilisi, como ficou 

conhecida. De acordo com esta conferência, a EA deveria contribuir para consolidar a paz, 

desenvolver a compreensão mútua entre os Estados e constituir um verdadeiro instrumento de 

solidariedade internacional e de eliminação de todas as formas de discriminação racial, política e 

econômica. Nesse evento, ficaram acordados a função, os objetivos e as principais diretrizes da 

EA, e que todas as pessoas deveriam ter esse direito. Também é importante a Carta Mundial da 

Natureza que, desde 1982, após a Assembléia Geral das Nações Unidas, teve como regras de 

ética a proteção do meio ambiente humano e a preservação dos recursos naturais (CARTA de 

BELGRADO, 1975; CARTA da TERRA, 1997; LEITE; MEDINA, 2001; VARGAS, 2002). 

 

 A Carta de Belgrado deixou como meta uma EA com a garantia de uma consciência 

para a população mundial, que esta pudesse ter acesso aos conhecimentos, bem como dever 

apresentar atitudes, motivações, desejos necessários na busca de soluções dos problemas e 

prevenção aos que possam surgir. A ética global foi direcionada para erradicar a pobreza (fome, 

analfabetismo, poluição, exploração e dominação humana). Ainda sob esta ética, deve-se esperar 

mudanças significativas entre as nações, que serão direcionadas para uma distribuição eqüitativa 
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dos recursos, satisfazendo as necessidades de todos os povos. Esse novo tipo de desenvolvimento 

exigirá a redução máxima dos efeitos nocivos sobre o ambiente, como também a utilização de 

rejeitos para fins produtivos e projeto de tecnologias para atingir objetivos. A paz deve ser 

duradoura , assim como a coexistência e cooperação entre as nações, dando-se importância aos 

sistemas sociais diversificados (CARTA DE BELGRADO, 1975). 

 

As diretrizes básicas para um programa de EA, na Carta de Belgrado, consideraram o 

ambiente como um todo, o natural e o constituído pelo ser humano (econômico, tecnológico, 

social, cultural), devendo ser um contínuo permanente; ser interdisciplinar; enfatizar a 

participação ativa na prevenção e solução dos problemas ambientais; observar diferenças 

regionais; examinar o desenvolvimento e crescimento ambiental; e valorizar a necessidade da 

cooperação no plano local, nacional e internacional, na solução dos problemas ambientais 

(CARTA DE BELGRADO, 1975). 

 

 Aconteceu em Tbilisi, Geórgia, a conferência convocada pela Organização das 

Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e PNUMA em 1978.  Como 

papel principal, a UNESCO reuniu orientações para incorporar o marco teórico da EA, não 

somente o físico, o biótico, mas também o social e o cultural.  

 

Estas dimensões levam ao modo interdisciplinar, principalmente para as resoluções 

dos problemas ambientais, nas atividades de ensino e pesquisa sobre questões situadas na 

interface das temáticas educacional e ambiental. Mesmo assim, o propósito é mostrar a clareza 

das interdependências econômicas, políticas e ecológicas do mundo moderno, no qual as decisões 

e comportamentos dos diversos países podem ter conseqüências de alcance internacional. Então, 

a EA deveria contribuir para o desenvolvimento de uma responsabilidade e solidariedade entre os 

países e as regiões, pois a nova ordem internacional é garantir a conservação e a melhoria do 

meio ambiente. Com esse propósito, cabe à EA dar os conhecimentos necessários para interpretar 

os fenômenos complexos que configuram o meio ambiente, fomentar os valores éticos, 

econômicos e estéticos que constituem a base de uma autodisciplina e favorecem o 

desenvolvimento de comportamentos compatíveis com a preservação e melhoria do meio 

ambiente (CONFERÊNCIA DE TBILISI, 1977). 



 
 

30

 

 Como princípios básicos, a conferência de Tbilisi (1997) elenca os seguintes: 

a. considerar o meio ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais e 

criados pelo homem (tecnológico e social, econômico, político, histórico cultural, moral e 

estético); 

b. constituir um processo contínuo e permanente, começando pelo pré-escolar e continuando 

através de todas as fases do ensino formal e não-formal; 

c. aplicar em enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada 

disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global e equilibrada; 

d. examinar as principais questões ambientais, do ponto de vista local, regional, nacional e 

internacional, de modo que os educandos se identifiquem com as condições ambientais de 

outras regiões geográficas; 

e. concentrar-se nas situações ambientais atuais, tendo em conta também a perspectiva 

histórica; 

f. insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e internacional para 

prevenir e resolver os problemas ambientais; 

g. considerar, de maneira explícita, os aspectos ambientais nos planos de desenvolvimento e 

de crescimento; 

h. ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas ambientais; 

i. destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em conseqüência, a necessidade de 

desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para resolver tais problemas; e 

j. utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para comunicar e 

adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, acentuando devidamente as atividades 

práticas e as experiências pessoais. 

 

Com a observância destes princípios, uma metodologia é bastante flexível e por isso 

devem ser respeitadas as diferentes culturas, a singularidade de cada sociedade e região. É um 

processo elaborado por uma comunidade que deve interagir sempre. 

 

O Congresso Internacional de Moscou e Thessaloniki deixa como meta prioritária um 

plano de ação para a década 1990, considerando que houve conscientização gradual, no âmbito 

mundial e individual, do papel da educação de compreender, prevenir e resolver problemas 
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ambientais. O Congresso de Moscou chegou à conclusão de que a EA deveria se preocupar com a 

promoção da conscientização, do acesso a informações, da investigação, da experimentação, do 

desenvolvimento de critérios e padrões, das orientações para a resolução de problemas, portanto, 

objetivar modificações comportamentais de ordem cognitiva e afetiva. Também houve a 

finalidade de promover EA pelo desenvolvimento de currículo e materiais didáticos (LEITE; 

MEDINA, 2001).  

 

Na Conferência de Thessaloniki, apareceu o conceito de transversalidade, cujos temas 

permitem a convergência dos diversos aportes disciplinares nas reformas educativas. Por 

exemplo, alguns países, como o Brasil, Argentina, Paraguai e Espanha, já os adotaram e estes são 

trabalhados no conjunto destas disciplinas (LEITE; MEDINA, 2001). 

 

3.1.1 Sociedades sustentáveis  

 

Na cúpula mundial sobre o “desenvolvimento sustentável”, surgiram a formulação de 

políticas, e a definição de indicadores e estratégias. Outras conferências direcionaram, também, 

esta visão. 

 
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano 

(Conferência Rio-92) ficou conhecida como “cúpula da terra”, aconteceu 20 anos após a 

conferência de Estocolmo em 1972. Com base nesta, reconhece que haja proteção integral do 

meio ambiente global e a interdependência da Terra, estabelecendo acordos internacionais com 

uma justa parceria e níveis de cooperação entre a sociedade. Como resultado, apareceu a Agenda 

21 Brasileira, que considera as questões educacionais fundamentais para preservar os recursos 

naturais, faz nascer uma nova ética ambiental do desenvolvimento. Esta conferência reuniu o 

maior número de governos de todos os tempos e de países (179) de toda a história das 

conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) (GADOTTI, 1988; LEITE; MEDINA, 

2001; BRASIL, 2008a). 

 

O Tratado de EA para as sociedades sustentáveis e responsabilidade global aconteceu 

em paralelo à Rio-92. Foi um avanço da sociedade civil, com participação dos mais diferentes 

órgãos, entre outros, organizações não governamentais (ONGs), universidades e organizações 
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sindicais.  Tratou das ações não formais e direcionou a educação uma dinâmica em permanente 

elaboração. Deve, portanto, propiciar a reflexão, o debate e a sua própria modificação. Todas as 

pessoas do Planeta, comprometidas com a proteção da vida na Terra, precisam reconhecer o 

papel central da educação na formação de valores e na ação social (JACOBI, 2003a). 

 

O processo educativo deve ser transformador, mediado por envolvimento pessoal das 

comunidades e nações para criar sociedades sustentáveis e eqüitativas, e assim, trazer novas 

esperanças e vida para o Planeta. A EA para uma sustentabilidade eqüitativa é uma aprendizagem 

permanente, baseada no respeito a todas as formas de vida. Valores e ações devem contribuir para 

a transformação humana e social, ademais na preservação ecológica. Compreende uma 

responsabilidade individual e coletiva no contexto local, nacional e planetário. É fundamental que 

as comunidades planejem e implantem as próprias opções às políticas vigentes (LEITE; 

MEDINA, 2001; JACOBI, 2003a; JACOBI, 2003b). 

  

 A educação é um direito de todos; somos convidados tanto para exercer o papel de 

educadores como o de aprendizes; o pensamento crítico e inovador é que transforma, é a base em 

qualquer tempo e lugar para qualquer tipo de educação, seja formal ou informal. O propósito é o 

de formar cidadãos com a consciência local e planetária. Inerente a este processo, há uma EA 

individual e coletiva, portanto, não neutra, mas ideológica. É um ato político. Sendo assim, a 

perspectiva holística, é necessária a esta relação humana e de natureza interdisciplinar. Deve 

estimular a solidariedade, a igualdade, o respeito aos direitos humanos e a interação das culturas. 

Promover a diversidade implica uma revisão da história e valorização das diferentes formas de 

conhecimento, convertendo cada oportunidade em experiências educativas e éticas sobre todas as 

formas de vida (JACOBI, 2003a). 

 

Outras conferências aconteceram no mesmo contexto, sempre para otmizar o cuidado 

com o meio ambiente e a sustentabilidade. Foram a Conferência de Jomtien, a Cúpula de Brasília, 

a Conferência Internacional de Tessalonica, 1997, Rio + 10, Joanesburgo e a Rio + 15, todas em 

busca de respostas para o crescimento desenfreado que muitos processos exigem e que de alguma 

forma tenderão a uma degradação do meio ambiente. 
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Weidner (2002, p. 66), em estudos no final da década de 1960, esclarece que um 

número de cientistas sociais assumiu a posição de que o sistema institucional existente era 

incapaz de impedir emergências de crises ecológicas, principalmente nos países industrializados e 

em alguns em desenvolvimento. Ademais, foi quando houve a necessidade de mudar o foco 

predominante no controle da poluição, previsto como “reação, cura e tratamento final, em direção 

a uma modernização ecológica, enfatizando a transformação ecológica estrutural da economia e 

da sociedade”. Desde o final dos anos 1980, vigora a óptica de desenvolvimento sustentável, uma 

base de coexistência entre interesses econômicos e ambientais. 

 

O “desenvolvimento sustentável” requer participação, diálogo, respeito à cultura, 

reconhecimento das capacidades e diferenças. A integração deve ocorrer nas dimensões 

econômica, política, cultural, tecnológica e ambiental (VARGAS, 2002). 

 

3.2 Evolução da EA no Brasil 

 
Alguns documentos, como os de conferências, foram importantes na preocupação 

com uma EA, principalmente no campo pedagógico em todas as instâncias, mais ainda na 

internacional. 

 

Como marco histórico no Brasil, surgiu na agenda do governo, em 1973, a Secretaria 

Especial de Meio Ambiente (SEMA), instaurada pelo Decreto de n. 73.030/73, ocasionada 

politicamente depois da Conferência de Estocolmo em 1972. Trouxe conseqüências e respostas 

ao momento efervescente internacional e encerra como missão no art. 4, i “promover, 

intensamente, através de programas em escala nacional o esclarecimento e a educação do povo 

brasileiro para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio 

ambiente”. Havia no inicio uma preocupação com a capacitação e a sensibilização da sociedade e 

deveria promover competências (BRASIL, 1973). 

 

A L. n. 6.938/81 instrumentalizou a EA como abordagem para solucionar problemas 

ambientais e instituiu a “Política Nacional do Meio Ambiente”.  A EA deve ser ofertada em todos 

os níveis de ensino, com a missão de promover programas educacionais em integração 

interdisciplinar ou transversal entre as áreas afins. Instituiu-se o Conselho Nacional do Meio 
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Ambiente (CONAMA), que propôs normas ambientais, em cujo art. 2º, objetivamente, inclui “a 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, 

no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico aos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana”.  Ainda um dos princípios na alínea X mostra a “EA a 

todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981). 

 

A importância da EA para o debate educacional se explicita por ser formal e 

obrigatória constitucionalmente. Sua inclusão nos Parâmetros Curriculares Nacionais ocorre pela 

publicação da L.n. 9.795/99, com instrumentos legais e documentos governamentais que 

asseguram à temática um caráter transversal, indispensável e indissociável da política 

educacional brasileira, tratada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), promulgada 

sob L.n. 9.394/96, (BRASIL, 1996), e que assim estabelece: 

 
A educação ambiental será considerada na concepção dos conteúdos curriculares 
nacionais de todos os níveis de ensino [...] implicará desenvolvimento de hábitos e 
atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à natureza a partir do cotidiano a 
vida escolar e da sociedade. 
 
 

Assim é que a EA institucional se consolidou na estrutura administrativa perante os 

organismos públicos federais, no âmbito do Departamento de Educação Ambiental (DEA), que 

foi instituído no Ministério do Meio Ambiente (MMA). Desenvolve ação com suporte nas 

diretrizes definidas pela L.n. 9.795/99.  A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) tem 

sua coordenação a cargo do Órgão Gestor da PNEA, criado pelo Decreto n. 4.281/02, com a 

regulamentação da Lei já referida.  A PNEA é dirigida pelos MMA e Ministério da Educação 

(MEC) (BRASIL, 1973; BRASIL, 1999; BRASIL, 2008b).  

 

 Cascino (2003) admite que a evolução de uma EA deva prever obrigatoriedade a 

todas as problemáticas que sustentam as formas de vida sobre a Terra. Portanto, é de real 

importância a estrita correlação do meio ambiente (stricto sensu) com os aspectos da vida das 

sociedades, suas culturas e singularidades, para manter a reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas. A EA não contém especificidade; não pode ser praticada desconectada e isolada. 

Ademais, há de observar uma relação com a produção. Esta é uma educação ampla nos processos 
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de transformação. Mesmo assim, deve ser uma iniciativa teórica com uma inserção prática. É 

para o “fazer”, o “intervir”. Sua condição é eminentemente interdisciplinar, com visão 

pedagógica e didática. 

 

Estas práticas interdisciplinares são necessárias à reflexão, principalmente no 

contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente, envolvendo uma produção 

educativa e potencializando o engajamento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação 

de profissionais, bem como a comunidade universitária (CASCINO, 2003). 

 

Nesse sentido, a produção de conhecimento deve privilegiar as inter-relações do meio 

natural com o social, incluindo a análise dos determinantes do processo, o papel dos diversos 

agentes envolvidos e as formas de organização social que aumentam o poder das ações 

alternativas de um novo desenvolvimento, numa perspectiva que priorize novo perfil de 

desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade sócio-ambiental. Pode-se pensar como 

referência o fato de que a maior parte da população brasileira vive em cidades, sendo assim, há 

uma crescente degradação das condições de vida, refletindo uma crise ambiental. Isto remete a 

uma necessária reflexão sobre os desafios para mudanças nas formas de pensar e agir em torno da 

questão ambiental, numa perspectiva contemporânea. Este pensamento é defendido por autores 

como Leff, (2000); Guitiérrez; Prado, (2002), Jacobi, (2003a) e Sorrentino, (2005). 

 

3.2.1 Agenda 21, Brasileira  

 

O documento agenda 21 privilegia a base para a sustentabilidade do País. O capítulo 

36, que se refere à EA, formula propostas fundamentadas nas recomendações da Conferência 

Intergovernamental de Tbilisi (BRASIL, 2008a). 

 

 Há uma mobilização entre governantes, sociedade civil e academia, principalmente 

na formação de um consenso capaz de reverter padrões insustentáveis de consumo e de produção 

que agravam a estabilidade política do sistema internacional (VARGAS, 2002; BRASIL, 2008 a). 
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Os temas são inseridos, em princípio, para uma definição e análise das 

potencialidades, numa gestão dos recursos naturais, bem como para dar a conhecer as fragilidades 

apontadas historicamente no desenvolvimento, ou seja, as desigualdades sociais. Com ênfase na 

educação, o ensino, inclusive o ensino formal, a consciência pública e o treinamento devem ser 

reconhecidos como processos pelo quais os seres humanos e as sociedades podem desenvolver 

plenamente suas potencialidades. As questões de meio ambiente e desenvolvimento são 

essenciais (BRASIL, 2008 a). 

 

Tanto o ensino formal como o informal são indispensáveis para modificar a atitude 

das pessoas e a capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável e abordá-los. 

O ensino é também fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores e atitudes, 

técnicas e comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável.  Exige que 

favoreça a participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino sobre 

meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do desenvolvimento do meio físico, 

biológico, socioeconômico e do desenvolvimento humano (que pode incluir o espiritual); deve 

integrar-se em todas as disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos de 

comunicação. O ensino e o aumento do treinamento estão vinculados virtualmente a todas as 

áreas de programa da Agenda 21, no que se referem à satisfação das necessidades básicas, 

fortalecimento institucional e técnica, bem como dados e informação (BRASIL, 2008 a). 

 

O treinamento é um dos instrumentos mais importantes para desenvolver recursos 

humanos e facilitar a transição para um mundo mais sustentável. Ele deve ser dirigido a 

profissões específicas e preencher lacunas no conhecimento. É nas habilidades que os indivíduos 

se tornarão profissionais, e no real contexto há uma necessidade de participação nas atividades de 

meio ambiente. Os programas de treinamento devem promover uma consciência dinâmica das 

questões de meio ambiente e desenvolvimento como um processo de aprendizagem (BRASIL, 

2008 a). 

 

Os setores da sociedade, tais como a indústria, universidades, funcionários 

governamentais, ONGs e organizações comunitárias, devem incluir um componente de manejo 

do meio ambiente em todas as atividades de treinamento pertinentes. A ênfase deve ser para 
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satisfação das necessidades imediatas das pessoas. Programas especializados devem incluir o 

treinamento em estabelecimentos de ensino ou no trabalho; desenvolver novos critérios de 

treinamento em práticas ambientalmente saudáveis que criem oportunidades de emprego e 

aproveitem ao máximo os métodos baseados no uso de recursos locais (BRASIL, 2008 a). 

 

Dentre as atividades voltadas para o treinamento, há uma recomendação de que as 

autoridades educacionais colaborem ou estabeleçam programas de treinamento prévio e em 

serviço para todos os professores, administradores e planejadores educacionais, assim como para 

educadores informais de todos os setores, considerando que o caráter e os métodos de ensino 

sobre meio ambiente e desenvolvimento sejam utilizados como uma experiência pertinente das 

organizações não governamentais. Assim, procurou-se pensamentos como os de Lima e Mochel 

(2002, p.175), que mostram ser possível ter uma Agenda 21 atuante, sendo necessário um plano 

estratégico, com implantação de projetos e políticas sustentáveis, discussão de opções 

macroeconômicas do governo como base. É notável uma diminuição dos recursos naturais, com 

aumento da prevalência da pobreza e das desigualdades sociais. Os autores ainda acrescentam ser 

a Agenda 21 uma ferramenta de reconstrução de hábitos e atitudes, de reformulação dos 

conceitos e dos indicadores de desenvolvimento, para uma sociedade mais solidária e 

comprometida com o ambiente local e global (LIMA; MOCHEL, 2002). 

  

Os estudos de Lima e Mochel (2002, p. 191) permitem concluir que a Agenda 21 deve 

ser monitorada num processo avaliativo participativo. As universidades são imprescindíveis neste 

contexto. Compostas principalmente por professores, pesquisadores e alunos, têm um papel 

estratégico na promoção do desenvolvimento sustentável da sociedade. “São nas universidades, 

institutos e centros tanto básicos quanto aplicados, que surgem os saberes, como as ciências 

ambientais, econômicas, humanas, políticas e as inovações tecnológicas” (LIMA; MOCHEL, 

2002). 

 

 Na avaliação dos autores, ainda são remotos a participação e o engajamento das 

universidades em atividades de extensão, principalmente quanto às técnicas e ao próprio 

conhecimento, equiparado-se às atividades de pesquisa e ensino. Salientam que a democratização 

do conhecimento deve ser exercida além das fronteiras do ensino formal, disponibilizando o 
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acesso às informações e técnicas à população em geral. Assim mesmo, o conhecimento 

tradicional e o etnoconhecimento devem ser cada vez mais incorporados ao saber científico. A 

ciência e a educação devem ser estratégias das políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável (LIMA; MOCHEL, 2002). 

 

3.3 Consciência e valores, - caminho na EA  

 

Faz-se referencia, amiúde, a formar consciência nos processos educativos.  Estes 

indicam uma situação sempre avaliativa. É necessária uma revalorização do educador, que, não 

sendo uma pessoa neutra, passa pelo processo de transformação, na tentativa de educar cada 

sociedade, conforme suas necessidades e exigências.  Para isso, deve conhecer a realidade como 

situação objetiva. Neste sentido, uma tendência da EA é a prática social e, como opinam 

Enricone et al (1992, p. 11), a máxima de Sócrates: “é preciso conhecer-te a ti mesmo”, continua 

ainda sendo um imperativo necessário ao professor e à profissão que exerce. Ademais, vivemos 

época de incertezas e esta transformação denota também uma conotação subjetiva da ação 

humana, não podendo haver separação do conhecimento e dos valores humanos; “há necessidade 

de conciliar religião e ciências, tradição e inovação, necessidades existenciais e necessidades da 

sociedade à luz de vivências, bem como concepções dos valores do mundo atual” (ENRICONE et 

al., 1992, p.15). 

 

Para compreender uma participação cidadã, sob o prisma da conscientização, apontou-

se Jacobi (2003b, p.73), que a identifica como uma democratização e fortalecimento dos espaços 

de socialização, descentralização do poder e crescente autonomia das decisões, com um “papel 

mais autônomo dos sujeitos sociais”. Assim, são importantes a participação e a criação de 

incentivos para que aconteça a verdadeira democratização, como, por exemplo, um meio de 

institucionalizar as relações, para que elas sejam transparentes, flexíveis, fortaleçam laços de 

solidariedade e reconheçam os direitos dos cidadãos. Assim, Jacobi (2003b, p.74) assinala a 

importância de um questionamento permanente, para que surjam na sociedade civil os 

interlocutores coletivos, como de grupos comunitários e movimentos sociais, todos motivados 

para uma intervenção ativa e representativa, sem que o Estado exija dependências, quer 

financeira, quer administrativa. Somente assim existiria a possibilidade de se romper com as 
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práticas tradicionais, como o “populismo, autoritarismo, clientelismo, assistencialismo, 

patrimonialismo, e principalmente uma privatização da política em suas diversas ações”.  

 

O maior desafio, no entanto, consiste em romper com o clientelismo que ainda 

prevalece na relação Estado e sociedade. Ao Estado cabe criar espaços públicos, democráticos, 

com articulações para uma melhor participação. As estratégias e políticas públicas são 

importantes para aumentar a eqüidade da distribuição dos recursos públicos. A consolidação das 

propostas participativas amplia as práticas comunitárias, fortalecendo a organização da sociedade 

civil, e esta poderá participar do processo de democratização do Estado e sua gestão (JACOBI, 

2003b).  

 

A legitimidade da participação social mostra a necessidade de superar certas 

condições sociopolíticas e culturais diferenciadas. Mesmo assim, autores como Bezerra (1984) e 

Ternov (1984) são da opinião de que a educação superior é muitas vezes limitada, apesar de uma 

complexa amplitude na tendência da universalidade e, como conseqüência, a sociedade fica 

excluída desta participação. Há muitos excludentes, deixando uma questão a ser respondida: 

poderá uma generalização deste ensino trazer a igualdade social? Ademais, para efeito desta 

generalização, urge o surgimento de cidadãos aptos a descobrir os álibis de conhecimento, 

compreender a si e aos outros para o exercício de solidariedade.  

 

 Uma educação na sociedade ainda enfrenta desigualdades, consoante Gadotti (1988) 

nos faz perceber quando exprime o seu pensamento acerca de uma sociedade que ainda não 

conquistou sua liberdade. Portanto, há conflito entre a liberdade e a opressão. Neste sentido, a 

educação e o educador não podem ser neutros. Educa-se a favor dos privilégios da classe 

dominante, ou a favor das classes dominadas, portanto esta questão pedagógica é também de 

poder. Ainda na sua opinião,  o educador deve ser medido pelo grau de consciência, não importa 

qual classe ele tomar como partido. É o intelectual capaz de transmitir uma ideologia, e esta 

organiza e cimenta os homens entre si, um grupo, uma pequena comunidade, uma categoria 

social. Se educar é conscientizar, então é um ato político. 
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Gadotti (1988) explica que, para ser possível uma sociedade igualitária, é necessária 

uma educação democrática, no entanto, é difícil, ante a existência de gritantes disparidades 

socioeconômicas. O autor ainda opina serem injustas as possibilidades de especializar pessoas 

que não completaram seus estudos, pois esta tendência acarretará menor acesso ao ensino 

superior.   

 

  Uma possibilidade de implementar uma educação democrática pode ser  

reconhecida com uma EA para todos. Esta se torna possível diante de uma sociedade quando é 

preciso cuidar do ambiente ecológico. Visualizar os problemas ambientais é de responsabilidade 

do cidadão. Estes estão ligados à organização da complexidade de espécies e processos; 

população, competição, agressão, poluição, sistemas de informação e o controle de moléstias de 

multidões, todos são reconhecidos como problemas cristalizados de nossos tempos (HARDIN 

1972). 

 

É importante, para a compreensão de um mundo saudável, que a EA seja 

contextualizada em qualquer tipo de disciplina de ensino e aprendizagem. São aspectos 

complementares e intrínsecos. Deve ser implantada também a educação popular, naturalmente. 

Esta poderá ser uma busca da interação pelo equilíbrio socioeconômico com o meio ambiente. 

Ademais, esta educação é uma possibilidade, é o que explime Gadotti (1988). Deverá criar 

opções pedagógicas para favorecer o aparecimento de um outro tipo de pessoa: solidária, 

preocupada em superar o individualismo criado pela exploração capitalista do trabalho.  

 

 Os progressos complexos e desiguais necessitam de experiências da gestão 

participativa, reforçando formas de decisão, consolidação de espaços públicos democráticos. 

Surge daí uma superação na assimetria de informação, afirmando-se uma nova cultura de direitos. 

São as chamadas experiências inovadoras que fortalecem a capacidade crítica. É preciso uma 

intervenção nos processos pedagógicos e metodológicos, em que a característica principal seja a 

informação baseada no relacionamento. Assim mesmo, a capacidade de multiplicação e 

aproveitamento dos cidadãos não está na lógica associativa. A possibilidade para superar os 

desafios do Planeta é consolidada nesta ampliação dos direitos cidadãos, tanto no plano social 

como político, e ainda com as efetivas relações de governos e governados.  É uma gestão, com a 
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incorporação dos cidadãos organizados com a máquina do Estado. A esta relação pode-se 

estabelecer uma responsabilidade compartilhada, um salto qualitativo, começando a produzir um 

renovado potencial do exercício da democracia (JACOBI, 2003b). 

 

Assim mesmo, esta democracia poderá influenciar muito quando se almeja uma 

educação cidadã e ambiental. Chama-se a atenção para um caso relatado por Tréz (2003, p.49) 

sobre os valores diferenciados que podem aparecer numa sociedade, e que ainda são 

imprescindíveis numa educação científica. Muitas vezes poderão ser aproveitados numa 

discussão ética. O caso aconteceu em uma aula de Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Santa Catarina. A conversa do professor de Fisiologia Humana com seus alunos sobre uma 

prática incluiu um cão anestesiado. “Algumas substâncias seriam aplicadas no animal para 

observar o comportamento daqueles órgãos e, finamente, uma dose maior de outra substância 

causar-lhe-ia uma parada cardíaca”. A legitimidade desta prática foi questionada por alguns dos 

alunos, que solicitaram outra forma de adquirir o objetivo almejado com a prática, fazendo com 

que o Professor decidisse tornar à prática optativa. Parecia que tinha resolvido o problema. 

Todavia “aquele cão seria sacrificado por causa de dois ou três estudantes, que exigiam seus 

direitos de aprender”.  O que o autor ressalta é a dinâmica de situações conflitantes na educação, 

e que a dissecação poderia ser um tema gerador para reflexões sobre as tradições da sociedade. 

Assim Tréz (2003, p.50) enfatiza: 

 
A questão da dissecação, por exemplo, poderia ser usada como tema gerador, abrindo 
espaço para um ambiente rico, onde reflexões sobre as tradições da sociedade e seus 
muitos valores seriam exploradas continuamente. Isso tornaria a educação capaz de 
lidar, de forma positiva e criativa, com um mosaico de convicções e perspectivas 
encontradas na sociedade e na sala de aula. 
 
 

 Há uma reflexão acerca de situações conflitantes no encontro destes valores, que são 

transmitidos ativos ou pacíficos em algumas práticas educacionais. São importantes, portanto, os 

aspectos culturais, éticos, religiosos e sociais, necessários ao processo da educação, mormente 

para este tema, que tem uma interface com o meio ambiente e os direitos animais. O autor 

ressalta dificuldades enfrentadas por estudantes quando simpatizantes destes direitos. Muitas 

vezes, sentem-se isolados em suas convicções e vítimas de preconceitos (TRÉZ, 2003). 
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Uma das estruturas para o desenvolvimento do ser humano consiste no 

relacionamento humano e a maturidade das sociedades. Mosquera (1992) entende que a 

deficiente evolução da consciência humana se relaciona com o desnível entre a ciência e a 

tecnologia, assim como a convivência e interação das pessoas. Pode-se dizer que a agressão, a 

competição, o anonimato e a massificação apresentam-se comuns na quebra destes valores 

pessoais e na incoerência moral social.  

 

Na medida em que o ser humano desenvolve uma nítida imagem de si mesmo, com a 

possibilidade ou não para os valores de relacionamento, pode-se tornar responsável por suas 

ações e a repercussão que estas poderão causar. Portanto, há uma dinâmica pessoal dos valores e 

da consciência moral do ser humano (MOSQUERA, 1992). 

 

3.4 O Direito Ambiental  

Para Milaré (2001), o Direito é uma ciência humana e social, com necessidade de 

postulados da Filosofia da própria Ciência, e com princípios constitutivos. Só desta maneira a 

ciência pode ser considerada autônoma e suficientemente, situando-se num contexto científico. 

Foi por essas vias que, das velhas e tradicionais ciências, surgiram outras afins, como rebentos 

que enriquecem a família; tais como os filhos, crescem e adquirem autonomia sem, contudo, 

perder os vínculos com a ciência-mãe. Assim, o autor legitima o Direito do Ambiente como 

ramo autônomo da árvore da ciência jurídica, havendo uma necessidade da identificação dos 

princípios, mandamentos básicos que fundamentem o desenvolvimento da doutrina e dêem 

consistência às suas concepções. 

O Direito Ambiental é destacado por Milaré (2001) e Fiorillo (2008) não apenas para 

os princípios fundamentais, pois, como eles explicam, todos têm direito ao ambiente 

ecologicamente equilibrado, tornando-se um dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

Também enumeram a existência dos direitos decorrentes do sistema de direito positivo, a que a 

doutrina apropriadamente chama de princípios jurídicos positivados, ou seja, qualquer pessoa 

humana preenche os requisitos mínimos do direito positivado necessários ao exercício de 

direitos ambientais, que é um bem de todos. Aparece no art. 5º, da CF de 1988, “a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade...”. Mesmo assim, é preciso destacar o 
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fato de que, homens e mulheres, por serem iguais nos direitos, também o serão nas obrigações 

individuais e coletivas.   

Compreende-se no pensamento dos autores Mukai (2007), Fiorillo (2008) e Antunes 

(2008) que o ser humano é o titular do Direito Ambiental na ordem jurídica. Isso não é, porém, 

apenas exigir que o meio ambiente esteja ao seu dispor para o uso desenfreado e exploração 

ilimitada dos recursos naturais.  A idéia fica visível quando defendem o ser humano com sua 

consciência ecológica e atitude ética. Por isso, as normas ambientais que compõem um Estado 

Ambiental de Direito têm destinatário certo, o ser humano, como titular do direito de viver num 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. 

O patrimônio deve ser cuidado por todos.   Portanto, no art. 49 da CF, há menção de 

que é de competência do Congresso Nacional a resolução sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos graves ao patrimônio nacional. Neste 

sentido, todas as políticas públicas brasileiras que necessitem implementar atividades  

causadoras de degradação ambiental, que possam comportar risco para a vida e a sua qualidade, 

bem como ao meio ambiente, deverão carregar os princípios de segurança ambiental, e ser 

sempre acompanhadas, quando necessário, de informações já mencionadas por leis e 

regulamentos vigentes no país.  

Fiorillo (2008, p. 26) ainda destaca o Direito Ambiental como uma ciência autônoma, 

garantida pelos “princípios diretores”, presentes no art. 225 da CF. Esclarece os princípios 

norteadores destes na L. n. 6.938/81, para o prosseguimento com a Política Nacional de Defesa 

Ambiental. Esta política “exige harmonia em todos os aspectos facetários que compõem o meio 

ambiente”. Daí a expressão ecologicamente equilibrado. 

 

No art. 225, § 1º da Constituição Federal, transcorre o princípio da EA.  É de 

competência do Poder Público promover a EA em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente. A EA tornou-se um dos princípios que norteiam o 

Direito Ambiental e este principio está previsto ainda na Agenda 21. Há menção para uma EA em 

todos os níveis, como meta para uma conscientização pública, a interpretação democrática do 

ambiente como um direito fundamental.  
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Surge no caput da Constituição Federal, no art. 225: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 
 

A efetividade desse direito deve ser assegurada pelo Poder Público, que se torna 

reconhecida pelo principio da obrigatoriedade da proteção ambiental. O Poder Público e a 

coletividade devem assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, 

concretizada na observação de processos ecológicos, a preservação e a proteção ambiental. 

Ademais, deve haver o controle da produção, comercialização, emprego de técnicas e métodos, e 

substâncias que comprometam a qualidade de vida e possam trazer risco para a vida e o meio 

ambiente (BRASIL, 1988; FIORILLO; RODRIGUES, 1997; MILARÉ, 2001; FIORILLO, 2008). 

Por isso, as normas ambientais que compõem um Estado Ambiental de Direito têm 

como destinatário o ser humano. Quando definidoras dos direitos e garantias fundamentais que 

tutelam o direito à vida é para serem aplicadas de imediato.  O bem ambiental pode ser tutelado 

pelo Poder Público, como também é de responsabilidade de toda a comunidade, caracterizando-

se como dever, não uma mera norma moral de conduta.  Portanto, o ser humano é titular do 

direito de viver num ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. A tutela do meio ambiente 

traz este serviço, ou seja, objetiva claramente o acesso a recursos naturais disponíveis para o 

desenvolvimento sustentável. Propõe-se garantir ao ser humano uma sadia qualidade de vida, 

sendo esta reconhecida como valor jurídico, passível inclusive de proteção judicial. É o princípio 

da supremacia do interesse público, ou seja, a proteção ambiental é um direito de todos e, ao 

mesmo tempo, também é obrigação.  É demonstrada a natureza pública para este bem, pois a sua 

proteção obedece ao princípio de prevalência do interesse da coletividade (direitos difusos), 

prevalecendo o interesse público sobre o privado para a proteção ambiental (é indivisível, não há 

como cindi-lo, pertence a todos, mas não é específico de ninguém) (BRASIL, 1988; FIORILLO; 

RODRIGUES, 1997; MILARÉ, 2001).  

A L. n. 9.605/98, que trata de crimes ambientais e dispõe sobre sanções penais, prevê 

punições administrativas, civis e penais para as pessoas físicas ou jurídicas que de alguma forma 

concorrem para a prática de atividades lesivas ao meio ambiente. Os responsáveis pelos 
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estabelecimentos de saúde devem estar atentos para o efetivo cumprimento da legislação 

aplicável, pois, como são muitos os órgãos responsáveis pela liberação e licenciamento dessa 

atividade, há funcionamento independente. Verifica-se, na prática, o fato de que muitos 

estabelecimentos de saúde operam sem deter todas as licenças legalmente exigíveis, estando, 

portanto, sujeitos às penalidades em várias instâncias de Poder (BRASIL, 1998). 

 

Em relação à obrigatoriedade do Licenciamento Ambiental, destaca-se o art. 60 da 

referida Lei de Crimes Ambientais (BRASIL, 1998; BRASIL, 2002): 

 
 Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território 
nacional, estabelecimentos, obras ou serviços efetiva ou potencialmente poluidores, sem 
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas 
legais e regulamentares pertinentes. 
 

 
 Desta forma, o Poder Público poderá aplicar penas, como multa e até detenção. As 

omissões passam a representar legalmente degradação ou poluição ambiental. O agente causador 

passa a ser enquadrado não só no âmbito do Direito Administrativo, como também no contexto 

civil e criminal.  

 

No âmbito civil, destaca-se o art. 942 do Código Civil, ao determinar que “O 

proprietário ou inquilino de um prédio tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade 

vizinha possa prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que o habitam”. No plano criminal, 

o art. 132 do Código Penal determina que “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e 

iminente” é motivo de detenção (BRASIL, 2002). 

 

A poluição é considerada crime ambiental. Assim, esclarece Brasil (2002) no art. 54: 

“Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à 

saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da 

flora”. Ressalva o art. 56: 

 
Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, 
armazenar, guardar, ter em deposito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou 
nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências 
estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos. 
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A L. n. 6.938/81, no caput do art. 2°, conforme a PNEA, enuncia a EA, com objetivos 

a se ponderar, tais como a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando a principalmente, assegurar no País condições ao desenvolvimento 

socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana 

(BRASIL, 1981). 

 

 O Brasil, responsável pela Política Nacional do Meio Ambiente, prevê a divulgação 

de dados e informações ambientais para a formação de consciência pública, principalmente na 

necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, art. 4º, e inciso V. 

Ademais, no seu no art. 9º, está prevista a garantia da prestação de informações com relação ao 

meio ambiente.  É de obrigação do Poder Público produzi-la, quando não existentes, inclusive. 

 

Definem-se, com efeito, em Brasil (1981) como atividades e empreendimentos 

efetivos ou potencialmente poluidores, de acordo com a legislação ambiental, aquelas que direta 

ou indiretamente possam ocasionar o desequilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente 

como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 

coletivo: 

 

a. racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 

b. planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  

c.  proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  

d. controle e zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente poluidoras (duzentos) 

metros;  

e.  incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso nacional e a 

proteção dos recursos ambientais;  

f. acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  

g.  recuperação de áreas degradadas;  

h.  proteção de áreas ameaçadas de degradação; e 

i. EA a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando 

capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.  
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Em seu art. 10, a Política direciona informações quanto à localização, construção, 

instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos, bem como de suas 

atividades que se utilizam de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente 

poluidoras, capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Essas atividades 

dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente, sem prejuízo de outras 

licenças legalmente exigíveis (BRASIL, 1981). 

 

O licenciamento ambiental, conforme o Ministério da Saúde, é o procedimento 

administrativo pelo qual a Administração Pública, por intermédio do órgão ambiental 

competente, analisa a proposta apresentada para o empreendimento e a legitima, considerando as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis e sua interdependência em relação ao meio 

ambiente, emitindo a respectiva licença. É obrigatório a todo órgão que disponibilize serviços em 

saúde (BRASIL, 2002). 

 

Neste contexto, a L. n. 9.985/00 regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

C F, e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. No seu art. 2º define 

que a unidade de conservação representa o espaço territorial e seus recursos ambientais.  E estes 

incluem as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos 

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000).   

 

A conservação da natureza inclui o seu manejo pelo ser humano de forma sustentável.  

Está prevista na Lei. Ademais, insere-se um grau de responsabilidade para o manejo de quaisquer 

dos fatores naturais explorados.  A utilização deve ser feita de maneira sustentável, de modo a 

preservar, manter, restaurar e recuperar o ambiente natural. Para que possa produzir o maior 

beneficio, em bases sustentáveis, as atuais gerações devem manter o potencial de satisfazer as 

necessidades e aspirações das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em 

geral (BRASIL, 2000). 

 

Capra (2005) e Fonseca (2007) alertam para o fato de que a expansão e o 

fortalecimento observados no Direito Internacional do meio ambiente são conseqüências da 
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generalização das preocupações ambientais e da aceleração da interdependência ecológica e 

econômica entre os países, em que o principal cenário é a globalização complexa e desigual. Para 

tanto, o direito ao desenvolvimento deve ser compreendido na estreita relação com os outros 

direitos humanos. A Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas dispõe 

que todos os direitos humanos são indivisíveis e interdependentes, e por inteiro. Ademais, a 

promoção ao desenvolvimento precisa considerar urgentemente a promoção e a proteção de todos 

os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

 

 3.4.1 Saúde e ambiente saudável  

 

O meio ambiente deve estabelecer uma compreensão global, uma interação dos seres 

que busquem novas atitudes e soluções para modificar certas características que, ao passar do 

tempo, já se tornaram ofensivas aos seres vivos, ou que ainda pelo desconhecimento possam 

avariar condições de sobrevivência no Planeta.  Há uma urgência de promover uma qualidade 

socioeconômica, a ser integrada em um dos direitos mais antigos da população, que é o direito à 

vida. É necessário também ele estar agregado a uma série de outros, tão importantes, para a 

possibilidade de uma existência integral e equilibrada, motivando melhor qualidade de vida, com 

saúde, habitação, alimentação e educação. Diante de tais indicadores, evidenciamos o 

pensamento de Minayo (1999), que nos declara ser uma saúde utópica quando se quer uma 

almejada saúde para todos. Um completo estado de bem-estar é uma definição pouco operativa, 

pois está sujeita aos diversos contextos socioculturais de cada conjuntura histórica. Sendo assim, 

por se comportar com uma boa dose de subjetividade, a mera ausência de doenças permanece um 

sonho distante para a maioria da população brasileira.  

 

A preocupação com as ameaças de recursos naturais, pelo seu uso desenfreado, 

ameaçando a segurança da vida na Terra, deve ser inerente e de responsabilidade de cada 

habitante do Planeta. A “dimensão econômica,” defendida por Vargas (2002), significa hoje o 

reconhecimento da necessidade do sistema econômico hegemônico, com direito ao ambiente 

saudável para todos.  
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Rodrigues (2006, p.57) corrobora o pensamento de Vargas (2002), quando relaciona 

os problemas socioambientais à destruição das riquezas naturais, como a contaminação das 

águas, dos solos, dos alimentos, entre outros. Assinala ser preciso minimizar a “vulnerabilidade 

social”. A autora sustenta o argumento de que é preciso evitar o colapso da humanidade e do 

ambiente9. Corrigir os problemas não deve ser ação voltada para a ocultação das causas, mas 

antes para apontar os maiores responsáveis pelos problemas do presente e do futuro. A autora 

ainda chama atenção para uma análise mais profunda de um ambiente, não separada da sociedade 

que a produz, sendo importante considerar as classes sociais. Há também que se observar o que é 

comum a esta relação, pois ela precisa ser cuidada para as futuras gerações, e para tal intento são 

necessárias políticas que englobem uma educação ambiental transdisciplinar.  

 

 

3.4.2 A L. n. 9.795/99 e suas diretrizes para a EA 

 

 Autores como Brasil (1981), Brasil (1988), Milaré (2001), Leite e Medina (2001), 

Jacobi (2003 a), Jacobi (2003 b), Jacobi (2005), Mukai (2007), Antunes (2008) e Fiorillo (2008) 

posicionam-se no sentido de que a proteção do meio ambiente deve estar relacionada a uma EA, e 

esta como um direito de cidadania está inserida na Legislação Brasileira. As ações de 

treinamento, conscientização e capacitação diária devem ser visualizadas para que seja possível 

um ambiente saudável e sustentável.  

 

Considerando que o meio ambiente deve ser inteiro, como enfatizam os autores 

Fiorillo e Rodrigues (1997), Duarte (2005), Rodrigues (2007) e Fiorillo (2008), e que o Brasil é 

responsável pela política de EA, enumeram-se para esta formação os princípios presentes na L. n. 

9.795/99, art. 4º (BRASIL, 1999): 

 
[...] enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, 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 , o pluralismo de idéias 
e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade,  
vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais, garantia de 
continuidade e permanência do processo educativo, permanente avaliação crítica do 

                                                 
9 A autora considera ambiente para análise de maior medida, pois corresponde à totalidade da produção, reprodução 
e consumo do espaço. meio ambiente em geral refere-se ao meio físico e às riquezas naturais. 
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processo educativo, abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, 
nacionais e globais, reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural. 

 

 Então, ocorre uma delimitação para os itens na concepção de uma  formação em EA, 

necessária à pessoa em continuado discurso humanitário.  Esta é a recomendação de documentos 

como as conferências ambientais e de saúde, que já aferiam competências encontradas na L. n. 

9.795/99 como exemplos. A formação holística, a educação permanente e a interdisciplinaridade, 

importantes para uma educação de maneira plena, ou seja, não separada de ações práticas. Para 

melhor aferir alguma destas características, recorre-se a outros autores, na necessidade de 

observar critérios a respeito deste tipo de conscientização (BRASIL, 1999).   

 

 3.4.2.1 Formação holística  

 

Com os princípios para este tipo de formação, procuraremos nortear o termo holístico 

com o pensamento de alguns autores, para uma visão mais dimensionada.  

 

A idéia de holístico relaciona-se aos antigos princípios ecológicos da Medicina de 

Hipócrates, conseqüentemente, é importante uma harmonia. A pessoa deve ser considerada tanto 

nos aspectos inerentes a sua vida como nos do meio ambiente, compreendendo mente e corpo. 

Caracteriza uma seqüência de interações cada vez mais amplas (TEIXEIRA, 1998). 

 

 Esta amplitude teve um incremento nos anos 1970 fundada com maior ênfase nos 

conhecimentos da ecologia, daí as várias influências opcionais, como a homeopatia, fitoterapia, 

naturopatia, entre outras.  Nesta visão holística, o universo é considerado uma grande hierarquia 

de unidades, onde cada ser deve seguir a trajetória de desenvolvimento histórico, social.  É a 

interação do grande sistema de sistemas (o universo), que, com os outros seres, torna o ser um                   

sistema aberto e de fácil compreensão daquilo que denomina-se um “mix”  em torno dos outros 

seres. (TEIXEIRA, 1998; CAPRA, 2005). 

 

É uma questão que deve ser vista pela cultura e formação de pessoas, assim como pelo 

posicionamento político e social.  Há diferenças. Barcelos e Landim (1995, p.107-108) destacam: 

“É impossível para um homem comum se posicionar em relação ao uso do mercúrio nos 
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garimpos da Amazônia, porque mal entende da qualidade da água que é fornecida em sua 

residência”. 

 

Os profissionais preparados devem dedicar-se ao aprofundamento dos estudos, como 

o homem em sociedade. A ocupação consciente do espaço físico, as preocupações com o 

esgotamento dos recursos naturais, a inquietação com o futuro da humanidade, tudo levará a uma 

produção científica maior; mesmo assim, é preciso compreender leis e poder aplicá-las; 

reconhecer conflitos, atividades produtivas do homem. As legislações podem fazer este 

intercâmbio, assim mesmo, é indispensável reconhecer ao caráter político (BARCELOS e 

LANDIM, 1995). 

 

Nesta perspectiva, Almeida (2005) orquestra o direcionamento de uma formação 

generalista, a qual deve ser guiada a uma validade universal e permanente, principalmente pelo 

fato de que o homem aspira ao saber natural, que muitas vezes não se preocupa em satisfazer uma 

necessidade imediata. Este saber é o espírito filosófico, que consiste em ver globalmente a 

verdade em todas as suas ramificações, em diversas relações mútuas e valores de uma ciência 

com a outra. Este pensamento foi defendido por Drèze e Debelle (1983). 

 

Gadotti (1998, p. 41) trata da conscientização como um processo crítico da vida, 

diferente de uma educação dominante: 

 
Não apenas interrogar a natureza do seu projeto, sua coerência e incoerência, suas 
finalidades, explícitas ou implícitas, a diferença entre o que ela preconiza e o que ela 
faz... Mas, além disso, pôr em evidência sua função ideológica em relação ao contexto 
político, social e econômico. Esta leitura crítica da educação é essencial para a formação 
dos estudantes tendo em vista a sua profissão, mas também lhes compete continuar essa 
crítica fora da Universidade, nos meios onde eles possam intervir. 
 
 

Gadotti (1988) ainda torna clara a noção de que a missão da Universidade em face da 

educação é fazer essa crítica e a conscientização possa levar a sério estas questões, 

principalmente, quando se quer fazer esta análise tomando como tema central a “filosofia da 

educação”. Esta filosofia insere o que Gadotti (1988, p.37-38) defende como diretriz, que a 

filosofia se torne a escuta da educação e da inovação.  
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A filosofia da educação implica uma educação da filosofia: não se pode pretender uma 
intervenção válida se não estiver por dentro (informada, preparada e formada, sem 
ignorar a realidade) de sua análise, do levantamento dos seus problemas, suas riquezas e 
possibilidades, enfim, se não se articular sobre a situação. [...] a educação deve 
representar para a filosofia um autêntico desafio... ajudar aos homens a enfrentar esse 
desafio, em não depor armas em face do rumo dos acontecimentos, mas em tentar dar-
lhes novos rumos voltados para uma perspectiva humana. [...] contribuir para indicar 
possíveis caminhos, para esclarecer, para suscitar o espírito de responsabilidade, da 
lucidez, de participação na solução dos problemas educacionais. 
 
 

  O importante são os questionamentos, “em vez de dar simplesmente soluções”. É 

neste sentido que todo o educando deve ser direcionado. E a conscientização deve levar as 

múltiplas dimensões do ser humano para que dê frutos.  É importante a consciência da vida, do 

mundo e de si mesmo. Assim, poderão enfrentar os desafios do presente (GADOTTI, 1988).  

 

Hardin (1972) examina detidamente esta conscientização, numa perspectiva de haver 

uma maior participação do aluno universitário nas pesquisas; mas que sejam idéias suas e não 

somente de seus professores. Cita como exemplo a disciplina de Biologia, sendo o exemplo, pois 

o autor conclui que, na área da Biologia a Ecologia é relevante e excitante, apesar de que não 

dará todas as respostas.  Haverá sempre implicações a serem resolvidas com a cooperação de 

outras ciências, e é importante o contexto histórico. Então, na iminência de uma razão prática, ao 

professor impende perguntar sempre a si mesmo o que seria relevante para o interesse do 

estudante, e ao mesmo tempo em que ensina, aprende. Com esta troca de idéias, a relação se 

tornará mais enriquecedora e o professor deixará o estudante mais livre para aprender. Hardin 

(1972, p. 134 -135) defende esta idéia: 

 
A afinidade ideal, aquela em que o estudante desfruta o máximo de liberdade do 
conflito, é a que se segue como conseqüência de um ato de filiação de parte do 
estudante. [...]. Para que possa atingir o seu potencial máximo, o estudante precisa, em 
certo momento, tornar-se como se fosse um filho daquele cuja competência justifique o 
voluntário abandono de exigências egoístas.  Deve ser voluntária e não uma que seja 
imposta por autoridade ou mesmo conseguida por sedução pedagógica. [...] o aluno que 
se filiar a um homem dessa espécie nunca terá medo de descobrir os seus pés de barro, 
ou tão pouco de conseguir prova de sedução intelectual, pois isso é coisa que não existe.  
A uma pessoa como esta o aluno delega autoridade, e torna-se então livre para aprender. 
 
 

O processo interativo do ser humano com o ambiente é de indiscutível importância 

neste tipo de formação. No momento decisivo em que o homem enfrenta o ambiente natural é que 

deverá mostrar em seu parecer a capacitação e a formação. No Brasil, onde é visível a 
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diferenciação entre classes sociais e culturais, é demasiado lenta a instrução de profissionais com 

preparação multidisciplinar, sem, contudo, perder objetividade.  Uma atitude realista se faz 

necessária numa ação política - governamental, como uma interação plena e de continuidade dos 

diversos setores da comunidade: as universidades, a sociedade e as empresas públicas ou privadas 

(BARCELOS; LANDIM, 1995). 

 

3.4.2.2 Educação permanente 

 

Para compreender uma educação permanente tenta-se aferir algumas características, 

com a visão de autores como Freire e Drèze e Debelle, entre outros. 

 

Os profissionais devem ser capazes de compreender que onde há vida, há o 

inacabacado.  É com esta perspectiva que Freire (1996, p.64) instrumentalizou: “é na inconclusão 

do ser, que se sabe como tal, que se fundamenta a educação como processo permanente”. 

Curiosos e conscientes tornam-se educáveis quando se reconhecem inacabados.  Recriar-se, 

compreender a natureza humana em suas variadas dimensões, e assim poder apresentar decisões 

para a complexidade exigida, garantirá uma integração articulada com responsabilidade e ética.  

 

Neste sentido, os seres se inscrevem “num permanente movimento de busca”, o que 

para Freire (1996, p. 64) é o próprio sentido da educação permanente: 

 
A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado necessariamente 
inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Na 
verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente do inacabado, o ser humano 
não se inserisse em tal movimento. É neste sentido que, para mulheres e homens, estar no 
mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo 
sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença 
no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das 
águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, 
sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem 
ensinar, sem idéias de formação, sem politizar não é possível. 

 
 

É, portanto, nesta inconclusão que os seres humanos se tornam educáveis, pela sua 

consciência, e este processo enseja a educabilidade (FREIRE, 1996).    
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Capra (2005, p.51) defende a idéia de que o organismo vivo responde às influências 

ambientais, e estas trazem mudanças que alteram o comportamento futuro. E assim ocorre o 

processo de aprendizagem: “À medida que continua interagindo com o ambiente, o organismo 

vivo sofre uma seqüência de mudanças estruturais e, com o tempo, acaba de formar o seu próprio 

caminho, a estrutura viva é sempre um registro dos desenvolvimentos já ocorridos”. Portanto, 

todos os seres vivos se modificam porque têm história.  A cognição representa uma produção 

continua com o próprio processo de viver, por isso desenvolvimento e aprendizado estão 

intrinsecamente relacionados. 

 

Na medida em que uma universidade desenvolve a atitude de pesquisa, esta se torna 

vínculo inseparável com a educação permanente. No entendimento de Drèze e Debelle (1983, 

p.53-54), com o apoio no pensamento filosófico de Newman, Jaspers e Whitehead, educadores e 

cientistas de países ocidentais (Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos), para a educação ser 

permanente, deve seguir durante toda a vida ativa do aluno. A universidade deve ensinar também 

a pesquisa científica, pois ela se torna indispensável às aplicações inovadoras na prática. Requer 

um compromisso maior. Assim, o aluno deverá ser capaz de se dedicar a uma atividade 

intelectual que não seja interessada somente no sucesso da sua profissão, vivenciando a alegria de 

um ideal, e não somente um êxito material. É no compromisso de participar da elaboração do 

mundo a serviço da ciência e verdade que a essência se manifesta objetivamente. É preciso 

vivenciá-la na prática, mesmo em vista do exercício de uma profissão. 

 
 ... É no compromisso com uma causa que sua essência se manifesta objetivamente. 
Aquele que é chamado a estudar não busca a vida intelectual, unicamente, como um 
meio de sucesso no mundo. Naturalmente ele deseja o sucesso, mas somente como um 
aspecto de uma concepção global da vida. [...] Na medida em que desenvolve a atitude 
de pesquisa, a universidade ultrapassa a simples instrução para dar uma verdadeira 
formação. Com efeito, a atitude científica autêntica tem uma dimensão ética e 
desenvolve as qualidades morais: primeiro pela educação para a objetividade, para 
aceitação da crítica, para reflexão pessoal (e, portanto, para a independência e a 
responsabilidade); em seguida, pela experiência; enfim, e, sobretudo pelo risco do 
conhecimento que supõe a coragem de querer descobrir e, assim, tornar-se outro. 

 

Portanto, a educação permanente é também um compromisso de exercer a cidadania.  

Aquele que é chamado a estudar não busca somente a vida intelectual, naturalmente o sucesso é 

desejado, mas deve observar uma concepção global da vida (DRÈZE E DEBELLE, 1983). 
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Drèze e Debelle (1983) opinam no sentido de que universidade, à medida que 

desenvolve a atitude de pesquisa, ultrapassa a simples instrução (conscientização - grifo nosso) 

para dar uma verdadeira formação com dimensão moral e ética, numa educação para a 

objetividade, aceitação da crítica, reflexão pessoal, com independência. A formação nesta 

perspectiva caracteriza um desabrochamento gratuito, na materialização de uma idéia, quer seja 

médico, professor, entre outros. A formação levará a uma autodisciplina para cumprir deveres, 

com a recompensa de uma felicidade por ser portador de uma idéia.  

 

Para André (1996) e Imbernón (2002), o que exprime uma pesquisa cientifico-didática 

é o acesso aos conhecimentos científicos.  Esta possibilidade deve trazer aos profissionais as 

novas conquistas tecnológicas, bem como levá-los a assumir papel ativo na sua formação. E mais, 

manter uma atitude investigadora que acompanhe continuamente sua prática profissional. 

 

 O objetivo da educação universitária é esclarecer as idéias gerais e estudar sua 

aplicação a casos concretos. O horizonte da generalidade não pode ser desvinculado da realidade. 

A formação verdadeiramente útil é a compreensão de alguns princípios gerais e o domínio 

completo de maneira como eles se aplicam a uma diversidade de particulares. Assim, Drèze e 

Debelle (1983, p.74-75) aludem: “a cultura não é senão um funcionamento harmonioso da 

inteligência posta em movimento”. 

 

3.4.2.3 Interdisciplinaridade 

 

Minayo (1991 apud NUNES, 2002) pensa a interdisciplinaridade como uma busca de 

cooperação. Na década de 1960, houve maior discussão, principalmente pela necessidade de 

transcender o conhecimento fragmentado. 

  

 Vilela e Mendes (2003) ensinam que a interdisciplinaridade é considerada a 

alternativa para se alcançar o desenvolvimento, e para responder principalmente à complexidade 

que caracteriza o momento atual. Os desafios são muitos, mas na saúde é proposto um modelo de 

atenção à saúde, ocasionando mudanças no sistema de formação dos seus profissionais. Os 

projetos curriculares integrados estão inseridos nesta estratégia. Saúde é considerada área 
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eminentemente interdisciplinar e a integração das disciplinas no âmbito destes cursos poderá 

conduzir à formação de profissionais comprometidos com a realidade de saúde e com a sua 

transformação. Poucas são as experiências de que se têm dados quando ocorre esta integração nas 

propostas curriculares. As instituições formadoras de recursos humanos para a área da saúde que 

adotaram a interdisciplinaridade em seus currículos enfrentam várias dificuldades que, nos 

dizeres dos autores, poderão ser resolvidas com diálogo e trabalho em equipe. 

 

 Jacobi (2005) assevera que não é suficiente reunir as mais diversas disciplinas para 

uma medida interdisciplinar, principalmente para a EA, que deve se apoiar em trocas sistemáticas 

e no confronto de saberes disciplinares. Problemas ambientais transcendem tudo isso. Deve-se 

considerar a realidade socioambiental complexa, exigente, visando a preparar um campo de 

conhecimento capaz de captar as multicausalidades e as relações de interdependência dos 

processos de ordem natural e social. Esta determinará as estruturas e as mudanças. 

  

 Nunes (2002, p.250) corrobora os pensamentos de Jacobi (2005) e Minayo (2004), 

quando acentua que o processo interdisciplinar é instaurar uma visão humanista da cultura. 

Ingressa na Modernidade e chega aos dias atuais na busca de juntar “conhecimentos 

fragmentados” que estão em espaços especializados e disciplinares.  A reconstrução procura 

superar as fragmentações compartilhadas.  

 

 É neste ideal de ensino que o programa pode se confundir com a cultura, sendo 

então possível formar uma pessoa “integral, culta, sábia, filósofa, artista, num programa 

enciclopédico e interdisciplinar” (NUNES, 2002, p.250). 

 

 O tema expandiu-se na década de 1990. Por exemplo, houve eventos que marcaram a 

sua importância. Em Portugal, 1994, aconteceu o Primeiro Congresso Mundial da 

transdisciplinaridade, produzindo um conjunto de princípios, como a Carta de 

Transdisciplinaridade (NUNES, 2002). 
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O Centre International de Recherches et Études Transdisciplinaires e a UNESCO 

realizaram em Locarno (Suíça), em 1997, o congresso internacional: “Que Universidade para o 

Amanhã? Em Busca de uma Evolução Transdisciplinar da Universidade” (NUNES, 2002). 

 

Em 1998, realizou-se o International Symposiumon Transdisciplinary, com o tema 

“Em Direção a um Processo Integrativo e um Conhecimento Integrado”, reafirmando a 

necessidade de um plano de ação combinando as contribuições das ciências, da educação, da 

cultura e da comunicação. O tema, na área da saúde, numa visão da interdisciplinaridade, 

apresenta alguns pressupostos da integração, tanto no modelo mais conservador (interação 

biopsicossocial), como no padrão crítico da epidemiologia social, para compreender o processo 

saúde/doença, numa interface biológico-social. A importância é reavaliada tanto para os modelos 

pedagógicos, como discutida na consolidação de um conhecimento partilhado por ciências 

biológicas e sociais (NUNES, 1995. p. 96, apud NUNES, 2002). 

 

 A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) deu prioridade ao tema em 1987, 

em Washington, no seminário “O Conhecimento Básico na Formação Profissional. 

Considerações sobre a Articulação do Biológico em sua Interação com o Social”, com 

especialistas do campo da Bioquímica, Fisiologia, Microbiologia, Genética, Farmacologia, 

Sociologia, Epidemiologia, Saúde Pública e Saúde Ocupacional. Uma visão holística de saúde 

entende-se como a interface das uma grande diversidade das disciplinas (NUNES, 2002). 

 

Neste sentido, saúde ultrapassa a dimensão individual, ampliada a uma esfera 

coletiva.  A 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) adotou a definição de saúde como o 

resultado de condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, 

transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da terra e aos serviços de saúde. Tinha-se 

em mente o seu caráter pluridimensional.  Há conhecimentos considerados não científicos (na 

óptica da ciência ocidental) que se agregam a um quadro ampliado para se compreender a saúde, 

sendo associadas a este contexto as práticas alternativas, que, obviamente, são os saberes 

advindos da cultura; há ciência e há saber (NUNES, 2002). 
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Há a possibilidade de o papel formador e didático em saúde poder empregar 

atividades de transversalidade. São informações e respostas às indagações da população, no caso, 

atender aos anseios de busca de respostas desta comunidade, como, por exemplo, fazer 

acompanhamento de pacientes com orientações sobre cuidados básicos de atenção em saúde, de 

forma que o papel de pesquisador pudesse desenvolver um potencial de satisfações. Para esta 

visão, é preciso criar um método, que, inserido, viabilize a participação ativa dos profissionais 

neste tipo de aprendizagem (ANDRÉ, 1996; IMBERNÓN, 2002). 

 

É necessário promover como uma fonte de reflexão e análise crítica a própria prática, 

dos profissionais da área da saúde, pois estes, também são educadores. Desta forma, este tipo de 

educação não deve ser mais considerado um patrimônio exclusivo dos docentes. É da 

comunidade e dos meios de que dispõem estabelece nele novos modelos relacionais e 

participativos. A história mostra esta complexidade nas diversas instâncias em que se materializa 

a cidadania, ou seja, democrática, social, solidária, igualitária, intercultural e ambiental; é o que 

opinam André (1996), Imbernón (2002); Delors (2002); Jacobi (2003 a); Jacobi (2003 b); Jacobi 

(2005).  

 

3.5 Educação superior e responsabilidade ambiental 

 

Os movimentos de ambientalização da educação superior permitem enxergar que um 

dos fenômenos muito sugestivos nos anos 1980 não é mais viável no contexto atual. Não 

resolverá apenas denunciar a degradação ambiental e seus agentes responsáveis, mas também 

deve-se verificar e disponibilizar opções viáveis de conservação, recuperação e gestão ambiental.  

O novo propósito no horizonte dessas organizações estimulou o intercâmbio de conhecimentos e 

influências entre os vários setores que integravam o movimento ambientalista brasileiro, como a 

comunidade científica e acadêmica. Diversos setores acadêmicos se viram, em conseqüência, 

induzidos a redefinir seu papel diante das novas demandas sociais postas pela problemática 

ambiental, encontrando-se envolvidos em um dos maiores desafios da nossa época, que consiste 

em buscar novas definições para os riscos socioambientais associados ao desenvolvimento das 

sociedades industriais, e em esclarecer os fundamentos teóricos para a um novo modelo de 

civilização (OLIVEIRA, 2007). 
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A SEMA convocou, a partir de 1986, os seminários nacionais sobre “Universidade e 

Meio Ambiente”.  O grupo de trabalho EA no contexto do “Ensino Universitário” elaborou um 

relatório em que aparecem os problemas enfrentados por docentes e pesquisadores que avaliavam 

a dimensão ambiental na formação universitária. A recomendação deste documento é que a EA 

seja integrada ao currículo sem a necessidade de se comportar como uma disciplina específica, no 

entanto, há necessidade de uma estrutura organizacional (OLIVEIRA, 2007). 

 

A avaliação externa das instituições de ensino superior (IES) atualmente é feita pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), criado pela L.n.10.861/04, 

documento que determina a responsabilidade social das IES como a terceira de suas dez 

dimensões, ao mesmo tempo em que a enquadra entre as mais importantes dimensões da 

avaliação. Na estrutura da lei,  

 
a responsabilidade social da instituição é considerada especialmente no que srefere à sua 
contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à 
defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio 
cultural. 

 
 

 A variável avaliação institucional é um indicativo da incompletude das medidas para a 

ambientalização das IES (BRASIL, 2006 a).  

 

No âmbito do que é considerado responsabilidade social das IES para o meio 

ambiente, enunciado por Oliveira (2007), estão:  

 

a. ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes curriculares com 

as políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, estimulando 

parcerias e transferência de conhecimentos; e 

b.  experiências de produção e transferência de conhecimentos, tecnologias e 

dispositivos decorrentes das atividades científicas, técnicas e culturais que 

sirvam para a preservação e melhoria do meio ambiente no âmbito local e 

regional, em espaços rurais e/ou urbanos.  
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O sistema de avaliação cobre a dimensão ambiental, no entanto, há uma carência de 

critérios e indicadores, que devem ter melhor definição e reclamam explicação, e assim possam 

contribuir para conferir maior visibilidade e reconhecimento aos processos de ambientalização 

nos cursos das IES (OLIVEIRA, 2007). 

 
 
3.5.1 Rede Universitária de Programas de EA para Sociedades Sustentáveis (RUPEA) no ensino 
superior 
 
 

Realizou-se nos dias os dias 3 e 6 de novembro de 2004 o “V Fórum Brasileiro de 

EA”, e do Grupo de Trabalho “Programas Universitários de EA”, que contou com 62 

participantes, representando 34 universidades brasileiras, sob a responsabilidade da RUPEA. 

Objetivamente, o encontro foi efetivado com vistas a contribuir numa ampliação do debate a 

respeito da EA em IES brasileiras, com reflexão em políticas públicas educacionais na dimensão 

ambiental e formação dos profissionais de nível superior das diferentes áreas do conhecimento, 

bem como na reestruturação e consolidação da RUPEA como espaço de reunião, articulação e 

fortalecimento de instituições universitárias e seus sujeitos sociais na promoção de iniciativas e 

programas educacionais comprometidos com a consolidação de sociedades sustentáveis.  Esse 

evento denominou-se de “Mapeamento da Educação Ambiental no Ensino Superior” e foi uma 

concretização na PNEA (BRASIL, 2006 b, p. 46). 

 
 

Para o mapeamento da EA no ensino superior, foi elaborado um questionário 

prontamente respondido por docentes, funcionários e/ou pesquisadores e também por outros 

grupos que têm a EA inserida na educação superior. O levantamento geral institucional constou 

de um total de 22 IES, das quais, 14 públicas e oito particulares. Distribuídas entre 11 unidades 

da Federação e cinco regiões do País, destacou-se a presença de maior aporte para as IES do 

Estado de São Paulo. O preenchimento do formulário compreendeu, na maioria dos casos, 

docentes e/ou pesquisadores coordenadores ou pertencentes a grupos de EA (BRASIL, 2006 b). 

 

Os grupos de EA, como maioria (60%), apareceram entre os anos de 2000 e 2005 em 

atividades de estudo, pesquisa, extensão e gestão, sendo as de maior incremento pesquisa e 

extensão. Estes eram compostos por estudantes e docentes, mas também por profissionais, 
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especialistas, pesquisadores, técnico-administrativos e outras pessoas de órgãos governamentais e 

não governamentais. Houve relações com públicos internos e externos às comunidades 

universitárias. As atividades incluíram gestão ambiental, mobilização e capacitação social, 

ambientalização curricular e em redes (BRASIL, 2006 b). 

 

Apenas 30% declararam ter em suas respectivas IES órgãos que centralizam e/ou 

coordenam ações de EA, os quais constituíram referência.  Apesar de não ter sido explicitada 

uma demanda por estas estruturas organizacionais, houve limitações para a implantação de 

programas de EA (falta de espaços de interlocução, para administrar as dificuldades dos 

professores em implementar  a dimensão ambiental em prática de ensino e pesquisa). Este 

documento observou ainda que uma gestão ambiental dos campi, representando uma dimensão 

essencial da formação ambiental, não é objeto prioritário das iniciativas e intervenções (BRASIL, 

2006 b). 

 

Para as iniciativas de EA relatadas pelos respondentes, despontam os projetos 

(especialmente de pesquisa e de extensão) e as disciplinas ministradas nos cursos de graduação e 

pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização). A graduação se destaca pela maior 

inserção das disciplinas voltadas para a temática ambiental, especialmente nos cursos de Biologia 

e Ciências Biológicas, Turismo e Pedagogia. Em algumas IES são ofertadas disciplinas de EA a 

todos os cursos de graduação (bacharelado e licenciatura). No mestrado e doutorado, as 

disciplinas são predominantemente eletivas ou optativas e apenas duas são oferecidas como 

obrigatórias (BRASIL, 2006 b). 

 
3.5.2 O Direito Ambiental e as IES 

 

No Brasil, há normas para os locais que desempenham processos em saúde humana e 

animal. Naturalmente, estão no arcabouço do Direito Ambiental.  Este, antes de aparecer na CF 

de 1988, teve seus princípios enunciados pela L. n. 6.938/81, como nos esclarece Fiorillo (2008). 

 

Fiorillo e Rodrigues (1997, p.148) observam que, do principio da ubiqüidade do 

Direito Ambiental, procedem a vários outros postulados, que podem ser considerados como 

princípios autônomos. Havendo necessidade de uma política, esta deve evidenciar: 
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 O objeto de proteção do meio ambiente, localizado no epicentro dos direitos humanos, 
deve ser levado em consideração sempre que uma política, atuação, legislação sobre 
qualquer tema, atividade, obra, tiver que ser criada e desenvolvida. Isso porque na 
medida em que possui como ponto cardeal a tutela constitucional a vida e a qualidade de 
vida [...] consulta ambiental, enfim, para se saber se há ou não possibilidade de que o 
meio ambiente seja degradado. 

 

Então, a responsabilidade, quando há necessidade das políticas públicas, necessária à 

conservação do meio ambiente, é também da competência do Direito Ambiental, pois, como uma 

ciência autônoma e transdisciplinar, engloba a EA como também as leis necessárias. Ainda na 

ambiência deste Direito, estiveram historicamente vinculadas à Conferência de Estocolmo de 

(1972), a Carta Mundial da Natureza e a Eco-92, que consideram o homem no centro das 

preocupações com o desenvolvimento sustentável. Ele deve ter consciência ecológica e ética, 

observando principalmente que a questão ambiental, é de responsabilidade de todos, sendo assim, 

aparece como uma política de EA presente na L.n. 9.795/99 (BRASIL, 1981; BRASIL, 1988; 

FIORILLO; RODRIGUES, 1997; BRASIL, 1999; GUITIÉRREZ; PRADO, 2002; CARTA da 

TERRA, 2005; FIORILLO, 2008). 

 

Na Contemporaneidade, o Direito Ambiental pode-se agregar ao contexto das IES. 

Neste sentido, é exigível como responsabilidade para uma conservação do ambiente sob a óptica 

deste direito, que, como um bem inalienável, pode se identificar com os princípios de uma 

Política Nacional do Meio Ambiente, pois estes norteiam premissas globais adaptadas a cada 

região do País. Assim é que os direitos difusos são de natureza indivisível, e pessoas 

indeterminadas podem ser titulares, pois ligadas por circunstâncias de fato (FIORILLO, 2008). 

 

  Existem os cursos da área de saúde, entre outros, que disponibilizam ações de 

treinamento e capacitação aos profissionais, podendo ocasionar danos à saúde da coletividade e 

ambiental, se não houver a intervenção de ações de uma política viável a este tipo da gestão. 

Concomitantemente, pode-se citar a existência desta preocupação, impulsionada por alguns 

autores que vivenciaram este problema nestes locais de ensino. Como exemplos, mensiona-se 

Jardim (1998), Hirata (2002) e Zancanaro Júnior (2002), que trouxeram a possibilidade de esta 

questão ser discutida nas IES. É agora o momento oportuno de se iniciarem os processos para os 

seus planos de gerenciamento, que possibilitam não só gestão, mas, sobremaneira, uma atitude de 
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EA. Os autores mencionados discutem desde a geração de resíduos até as normas de 

biossegurança para ambientes e pessoal envolvido nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

As IES atualmente são regulamentadas pela L.n.10.861/04, na perspectiva da 

responsabilidade social, em cujas premissas, entre outras, está a defesa do meio ambiente. Esta 

variável, no entanto, é um indicativo de que dados não são processados de maneira satisfatória 

(BRASIL, 2006 a).  

 

Uma política sugestiva relacionada ao Direito Ambiental para as IES, como exigência 

de uma responsabilidade pela saúde ambiental e coletiva, está presente nas determinações da 

ANVISA na Regulamentação da Diretoria Colegiada (RDC) n. 306/04, que disponibiliza um 

plano de gerenciamento para o manejo de ambientes em saúde. Assim mesmo, para integrar 

ações com os cuidados ambientais, o MMA se manifesta por meio do CONAMA, pela 

regulamentação n. 258/05. Estes órgãos se harmonizam numa visão interdisciplinar para 

implementar uma  minimização na  geração de resíduos, entre estes os resíduos de serviços de 

saúde (RSS). Ainda quanto à política de saúde do País, deve-se observar a L. n. 8.080/90, que 

disponibiliza diretrizes para os cursos da área de saúde, também numa visão interdisciplinar 

(BRASIL, 1990; BRASIL, 2004; BRASIL, 2005). 

 

 A amplitude dos documentos brasileiros deixa uma riqueza infinita para o tema EA, 

motivo por que, estes instrumentos se inserem na contextura de uma política ambiental voltada 

para a minimização de danos ao meio ambiente e saúde das populações. No âmbito das IES, são 

necessários alguns procedimentos utilizáveis para cuidar melhor deste ambiente.  Neste sentido, é 

exigível, principalmente, para as IES que disponibilizam cursos na área de saúde e tenham a 

intenção de projetos para beneficio da comunidade. Buscam-se as interdependências do Direito 

Ambiental, que direcionam leis e normalizações, sendo de relevância para o entendimento da 

formalização desse direito nestes locais de ensino. 
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3.6 Considerações sobre a EA 

 

  Este capítulo mostrou que a política de uma EA deveria ter aparecido desde a 

Antigüidade, conforme foi explicitado, pois o ser humano e sua relação com a Terra já 

necessitava de medidas preventivas e educativas, viu-se que se iniciava uma degradação 

ambiental. No entanto, esta preocupação só foi sistematizada a partir das Conferências 

Ambientais, momento em que aparecem nítidos processos degradáveis do meio ambiente, 

principalmente, depois do Modernismo. 

 

Observou-se que foi importante a evolução histórica e política do direito à EA, como 

o nascimento do Direito Ambiental depois da Conferência de Estocolmo, entre outros.  A relação 

da EA e o ensino superior permitiram visualizar diretrizes pedagógicas para aplicação de uma 

EPA, que será iniciada numa discussão para a pesquisa empírica sugerida no próximo capítulo. 

 

 E para a compreensão desta realidade, houve a necessidade de um estudo 

comparativo da L.n.9.795/99 com os projetos pedagógicos - 2005, o objeto de estudo remodelado 

para a etapa de uma EPA, que será conxtetualizado nos Cursos de Farmácia e Odontologia da 

FFOE/UFC.  
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4 POLÍTICA E IMPLANTAÇÃO DOS CURRÍCULOS - 2005 DOS CURSOS DE 

FARMÁCIA E ODONTOLOGIA NA FFOE/UFC  

 

 

4.1 Cursos de Farmácia e Odontologia e suas concepções na UFC e FFOE  

 

Os cursos de bacharelado em Farmácia e Odontologia estão inseridos na UFC e são 

oferecidos pela FFOE/UFC. O primeiro é dividido em dez semestres, sendo composto por 55 

disciplinas obrigatórias, somando-se 15 optativas (DO), estas são oferecidas na integralização 

curricular - 2005, conforme anexo A. 

 

 O curso de Odontologia é composto por 53 disciplinas, todas obrigatórias 

comportadas em dez semestres, a partir da integralização curricular - 2005 (Ver anexo B).   

 

Os cursos de Farmácia no Brasil surgiram com a L. n. 520/1832, assinada pelo 

Imperador Dom Pedro II. Os primeiros cursos funcionaram nas Faculdades de Medicina da Bahia 

e do Rio de Janeiro. A primeira escola exclusiva para o ensino da profissão farmacêutica no 

Brasil, todavia surgiu em 1839, em Minas Gerais, denominada Escola de Farmácia de Ouro Preto 

(UFC, 2005a). 

 

O curso de Odontologia foi inserido por meio do Decreto Imperial de n. 9.311/1884, 

que autorizava também a Faculdade de Medicina do Império. (UFC, 2005b). Tinha duração de 

dois anos, passando a ser de quatro anos em 1962, e atualmente de cinco anos (UFC, 2005b). 

 

No Ceará, em 12 de março de 1916, foi fundada a Faculdade Livre de Farmácia e 

Odontologia do Ceará, regulamentada pela L.n. 1.391/16, denominada de “Faculdade de 

Farmácia e Odontologia e de Partos do Ceará”. O reconhecimento da Faculdade de Farmácia e 

Odontologia ocorreu em 31 de janeiro de 1940, pelo Decreto n. 4.149, e federalizada em 04 de 

dezembro de 1950, de acordo com a L.n. 1.254/52, Portaria n. 321/52 do Ministério da Educação 

e Saúde (UFC, 2005a; UFC, 2005b). 
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A desvinculação das faculdades de Farmácia e Odontologia ocorreu em 1965 na L. n. 

4.662/65.  Em 12 de janeiro de 1967, pela L.n. 5.201/67, recebeu a denominação de Faculdade de 

Farmácia e Bioquímica da Universidade Federal do Ceará e Faculdade de Odontologia da 

Universidade Federal do Ceará (UFC, 2005a; UFC, 2005b).  

 

Após a Reforma Universitária, L.n. 5.540/6810, a Faculdade de Farmácia da UFC 

passou a funcionar como Curso de Farmácia, e as disciplinas foram distribuídas em 

departamentos. O Curso de Farmácia passou a fazer parte do Centro de Ciências da Saúde, 

formado pelos cursos de Medicina, Odontologia, Farmácia e Enfermagem. Foram extintos os 

cargos de Diretor de Faculdade e cada curso passou a ter um Coordenador, por meio do Decreto 

n. 71.882/73. Implantou-se também o sistema semestral (UFC, 2005a; BRASIL, 1968). 

 

O Curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará foi criado, pela Resolução 

n.04/69, em três ciclos: básico, formado por matérias das áreas exata e biológica, o ciclo 

profissional comum, integrado por matérias profissionalizantes, e o ciclo profissional 

diferenciado, que reúne matérias específicas das habilitações. Os modelos dos cursos de Farmácia 

baseados na respectiva resolução previam a formação do farmacêutico no prazo de três anos e 

meio, com a opção pelas habilitações em Análises Clínicas, Indústria e Bromatologia, com 

disciplinas por mais um ano. Em 03 de dezembro de 1997, o Centro de Ciências da Saúde foi 

extinto e apareceu a FFOE, desvinculada da Faculdade de Medicina, composta de três cursos - 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem (UFC, 2005a; UFC, 2005b).  

 

O curso de Odontologia já foi ministrado com duração de dois anos. Teve ampliação 

no ano de 1919 para três anos, permanecendo até o ano de 1962, quando alterou uma ampliação 

para quatro anos. E com a integralização curricular-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b), o curso é 

oferecido em dez semestres, portanto, com duração de cinco anos (UFC, 2005b). 

 

O processo histórico para estes cursos na UFC é sucintamente mostrado neste sub-

capítulo. Deduziu-se que esta integralização curricular-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b) foi 

                                                 
10 “O departamento será a menor fração da estrutura universitária para todos os efeitos de organização administrativa, 
didático-científica e de distribuição de pessoal, e compreenderá disciplinas afins”. (BRASIL, 1968).  
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contextualizada aos processos políticos e históricos, pela própria necessidade de formar um 

profissional exigível às mudanças contemporâneas, principalmente no caminho social, sob a 

óptica do desenvolvimento sustentável, pois, como se nota noutras passagens, houve poucas 

mudanças curriculares para estes cursos. É de importância acrescentar que foi a necessidade de 

formar os egressos no contexto social, econômico e cultural que trouxe esta mudança na 

integralização para os cursos da FFOE. 

 

Visualiza-se assim que estes currículos foram inseridos depois da década de 1980, 

sob a óptica necessária para um desenvolvimento sustentável, tomando como referência os 

interesses econômicos e ambientais.  

 

A análise permitirá quatro momentos, que serão iniciados com a mobilização 

histórica para estes cursos. Por conseguinte, os aspectos políticos serão abordados. Pois eles são 

de importância para o conhecimento da proposta curricular e necessidade de formação destes 

profissionais. Em seguida, há o registro dos quatro momentos: Mobilização para implantação dos 

currículos; documentos referendados para as mudanças dos currículos; habilidades e 

competências e disciplinas analisadas. 

 

4.1.1 Mobilização para implantação do currículo-2005 em Farmácia  

 

O curso de Farmácia disponibiliza um currículo reestruturado para atender a uma 

demanda de profissionais com habilidades e competências exigidas para o atual perfil deste 

profissional.    

 

  Na década de 1980, a preocupação não foi somente discutir a modificação do 

currículo mínimo do ano de 1969, que então tinha sido deliberado pela L. n. 9.394/96, mas 

formar um profissional para as mudanças que estavam acontecendo, como, por exemplo: a 

reforma sanitária, que implementou inúmeras conferências nacionais na área de saúde, entre as 

quais políticas de saúde, políticas farmacêuticas e de vigilância sanitária. Outro fato foi o 

surgimento do SUS e da ANVISA. Estes foram alguns dos eventos que impulsionaram o 

momento. Houve diversos seminários por todo o Brasil, na perspectiva de inovar os currículos, 
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pois novos caminhos precisavam ser dimensionados. “E assim eventos como os de 1984”, “I 

Encontro d e Coordenadores de Cursos de Farmácia do Nordeste”, cujo objetivo principal foi 

analisar os currículos, o perfil profissional e a área de atuação do graduado em Farmácia do Norte 

e Nordeste; e o de 1986 “X Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia (Presidente Prudente - 

SP)”, este deflagrado na campanha do Dia Nacional de Luta e Mobilização pelo Farmacêutico na 

Farmácia, idéias que impulsionaram a reformulação do currículo (UFC, 2005 a; DIAS, et al., 

2006). 

 

Com relação a este item, percebeu-se que a implantação do currículo-2005 (UFC, 

2005 a) no curso de Farmácia repercutiu num momento necessário à formação de profissionais 

sugestionados às mudanças políticas de saúde e talvez de EA.  Como exemplo, citou-se o 

“aspecto sanitário do País”, que está presente nas diretrizes educacionais da própria LDB e, em 

órgãos como a ANVISA e o SUS, caracterizando uma formação no ambiente destes profissionais 

voltada para políticas saudáveis. Os órgãos citados têm a responsabilidade com a política de 

regulamentações das leis que impera a política de saúde do País. Notou-se a conseqüente 

presença de políticas educacionais na concepção da educação em saúde para o curso de Farmácia. 

As ações contemplam uma experiência de EA a estes profissionais.  

 

Fazendo um comparativo com a L.n. 9.795/99, é previsível esta formação. E assim 

transcrevemos parte do art. 1o, cap. I, que trata da EA. (BRASIL, 1999): 

 
Entende-se por educação ambiental processos em que 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.  

 
 

Portanto, concluiu-se que na proposta do projeto pedagógico-2005 para o curso de 

Farmácia (UFC, 2005 a) foi possível encontrar aspecto de uma EPA, porque se entende que a 

parte recortada levou a uma complementação com a L. n. 9.795/99. É importante mencionar que 

explicitamente não houve referência no citado projeto à lei da EA, mas às ações voltadas para a 

saúde como uma qualidade de vida, esta não deve ser dissociada de um ambiente saudável. Pode-

se visualizá-la nos princípios de um bem positivado, defendido por autores como Milaré (2001), 
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Mukai (2007), Antunes (2008) e Fiorillo (2008), a responsabilidade é para todos. Então, destaca-

se que a política de formação no ensino superior para o curso de Farmácia visualiza uma EPA.  

 

4.1.2 Antecedente à implantação do currículo-2005 no curso de Odontologia  

  

              Por toda sua existência, o curso de Odontologia na UFC já estruturou outros currículos, 

mas, com o objetivo de melhor aprendizagem e formação dos egressos, percebe-se que as 

mudanças desta integralização curricular-2005 (UFC, 2005 b) estão permeadas do aspecto 

filosófico, bem como estratégias educacionais para formar um cirurgião-dentista na perspectiva 

histórica e política das reivindicações da sociedade. Pedagogicamente, o grande desafio foi 

redimensionar o profissional na abrangência social, político-cultural. O modelo não é acabado, 

mas “um instrumento de aprendizagem e formação dinâmica e continuada”, que deve formar para 

as exigências de uma contextualização “crítica, política, técnico-científica e social” (UFC, 2005 

b, p.5).  

 

A mudança curricular teve como repercussão social alguns estudos epidemiológicos, 

por exemplo, o cenário da saúde bucal, que aconteceu no plano local e nacional nos anos de 1994 

a 2000. O índice de dentes cariados, perdidos e obturados (CPOD) encontrados no Estado do 

Ceará foi de um CPOD de 7,0 na faixa etária de 15 a 19 anos e de CPOD de 20,20 a 26,31 nas 

faixas etárias de 35 a 44 e 65 a 74 anos. Estes padrões foram considerados altos, comparados aos 

exigidos pela OMS. Somaram-se ainda outros problemas relativos às doenças periodontais 

apontados pela Saúde Bucal - Brasil, como as fendas palatinas, câncer de boca e necessidade de 

usar prótese dentária (UFC, 2005 b). 

 

O projeto pedagógico-2005 (UFC, 2005b) para o curso de Odontologia absorveu a 

implantação do Programa Saúde da Família (PSF), uma estratégia para atender, entre outros, a 

atenção de saúde e a atenção primária de saúde bucal. O programa Brasil Sorridente, ampliou o 

PSF. Também foi importante a implantação do Centro Especializado em Odontologia, que 

disponibilizou uma organização dos serviços odontológicos no Estado do Ceará complementando 

a atenção básica (UFC, 2005 b). 
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Foi instituído um grupo de trabalho permanente para nortear o projeto pedagógico-

2005 (UFC, 2005 b). Este grupo ficou estabelecido depois da reunião do dia 13 de setembro de 

1999.  Foi constituído de representantes das unidades curriculares, coordenação do curso, no 

entanto aberto a outros docentes, discentes e técnicos administrativos. Um dos pontos definidos 

foi interagir a pesquisa, o ensino e a extensão e, assim, traçar o perfil (necessário à sociedade) 

deste profissional numa perspectiva para a trans e interdisciplinaridade (UFC, 2005 b). 

. 

Na análise deste item, ainda recorta-se algumas passagens do Projeto Pedagógico-

2005 (UFC, 2005b), que serão enumeradas e, a seguir, faz-se a similitude com a L. n. 9.795/99. 

 

a.  As mudanças desta integralização curricular-2005 (UFC, 2005b) estão 

permeadas de aspecto filosófico, bem como estratégias educacionais para 

formar um cirurgião-dentista na perspectiva histórica e política das 

reivindicações da sociedade; 

b. pedagogicamente o grande desafio foi redimensionar o profissional no 

contexto social, político-cultural; 

c.  o modelo não é acabado, mas “um instrumento de aprendizagem e formação 

dinâmica e continuada”; 

d.  formar para as novas exigências “crítica, política, técnico-científica e 

socialmente contextualizada”; 

e.  a mudança curricular teve como repercussão social alguns estudos 

epidemiológicos, por exemplo, o “cenário da saúde bucal, local e nacional” 

entre os anos de 1994 a 2000; 

f. PSF uma estratégia para atender entre outros cuidados de saúde, a atenção 

primária de saúde bucal; e 

g.  grupo de trabalho permanente para nortear o projeto pedagógico-2005 (UFC, 

2005 b).  

 

  Acrescenta-se a estes itens, alguns dos princípios básicos constantes na L. n. 

9.795/99 na perspectiva de mostrar que eles se inserem nas características presentes na lei da EA. 

. Representa-se as similaridades no quadro 1. 
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Quadro 1 Recorte de passagens de uma política curricular no curso de Odontologia  
Integralização curricular-2005 curso 
Odontologia (UFC, 2005 b) 

L.n.9.795/99 

[...] permeada de aspecto filosófico  “a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 
sociais” ( art. 4º, IV).   

[...] perspectiva histórica e política das 
reivindicações da sociedade 

“o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade” ( art. 
5º, VII). 

pedagogicamente [...] redimensionar o 
profissional no contexto social, político-
cultural 

“o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos” ( art. 5º, I). 

O modelo não é acabado, mas “um 
instrumento de aprendizagem e formação 
dinâmica e continuada” 

 “a permanente avaliação crítica do processo educativo”(art. 4º, 
inciso VI). 

formar para as novas exigências “crítica, 
política, técnico-científica e socialmente 
contextualizada 

“o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social”( art. 5º, III). 

 estudos epidemiológicos, por exemplo, o 
“cenário da saúde bucal, local e nacional”; 
PSF [...] cuidados de saúde, a atenção 
primária de saúde bucal 

“[...] manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e 
habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada 
para a prevenção, a identificação e a solução de problemas 
ambientais” (art. 3º, VI). 

interagir a pesquisa, o ensino e a 
extensão,[...] perfil para a trans e 
interdisciplinaridade 

  “o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva 
da inter, multi e transdisciplinaridade”(art. 4°, inciso III)  

grupo de trabalho permanente para nortear o 
projeto pedagógico-2005 (UFC, 2005 b). 

“a garantia de continuidade e permanência do processo educativo” 
(art. 4º, inciso V) 

Fonte: adaptado (UFC, 2005 b; BRASIL, 1999). 
 
 

Pode-se concluir que a formação deste cidadão pelas similitudes encontradas na L.n. 

9.795/99 e no projeto pedagógico-2005 (UFC, 2005 b) insere ações de uma EPA, uma vez que a 

atenção de saúde de uma sociedade não pode ser dissociada dos ambientes onde ocorrem as 

transformações.  Com base no encontrado, pode-se dizer que uma formação em EPA permeia 

uma interdisciplinaridade em ações de saúde e meio ambiente. Uma atividade de 

interdisciplinaridade assegura o cidadão como bem maior ao processo. Os profissionais 

comprometidos com estas transformações podem propor mudanças, inclusive com projetos de 

trabalho extensionista.  

 

 É válido dizer que estes profissionais têm ferramentas, por exemplo, o PSF, uma 

estratégia que atende à atenção primária de saúde bucal e como uma prática social deve ter ações 

vinculadas entre a ética, a educação e a responsabilidade social, conforme recomenda também a 

L.n. 9.795/99 (vale salientar que a lei da EA aparece implicitamente na proposta do projeto - 

2005 para o curso de Odontologia).  
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Entendeu-se pela escolha dos órgãos e passagens, que foram abordados no item 4.1, 

que os mesmos estão no contexto do que reza o Direito Ambiental, ou seja, sob a óptica da 

transdisciplinaridade. 

 

O Segundo momento para esta pesquisa, reporta-se aos documentos que apareceram 

nos projetos pedagógico-2005 e a sua importância na elaboração dos currículos-2005, cuja 

escolha deu-se pelos valores que pudesse contemplar o Direito Ambiental.  

  

4.2 Documentos referendados para as mudanças dos currículos-2005 de Farmácia e 

Odontologia 

 

Os cursos de Farmácia e Odontologia e seus currículos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 

2005 b) foram reorganizados recentemente tendo precedentes documentos como: a L. n. 

9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e o projeto pedagógico de cada curso, 

como também a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº. 287 de 1998 (ALMEIDA, 2005). 

 

 Os projetos pedagógicos-2005 dos cursos referidos (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b) 

foram iniciados nos anos de 2001 para o Curso de Odontologia, enquanto para o de Farmácia o 

marco histórico foi o mês de agosto do ano de 2002. As DCN para os dois cursos, no entanto, 

tiveram elaboração e aprovação em 2001, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), conforme 

Parecer n. 1.300, de 06/11/01, homologado pelo MEC pela Portaria n. 02/02 do CNE/Secretaria 

de Educação Superior (SESU) de 19/02/02. Estes auxiliaram na orientação e elaboração de 

referidos projetos dos cursos na FFOE/UFC (ALMEIDA, 2005; UFC, 2005 a; UFC, 2005 b). 

 

 O projeto pedagógico-2005 do curso de Farmácia (UFC, 2005 a) foi apresentado à 

comunidade acadêmica da UFC, depois de debates dos representantes das unidades curriculares 

do colegiado do Curso, entre professores e o corpo discente. O objetivo foi disponibilizar aos 

estudantes conhecimentos básicos e profissionalizantes capazes de integrar profissionais, para 

desenvolver atividades em todos os níveis de atenção à saúde (UFC, 2005 a).  
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Os currículos-2005 dos cursos de Farmácia e Odontologia referidos anteriormente 

(UFC, 2005 a; UFC, 2005, b) estão inseridos numa contextualização de programas de extensão. 

Estes aferem uma formação complementar para os egressos dos cursos pesquisados. A extensão 

não foi muito explorada quando promulgada a L.n. 9.394/96, portanto reporta-se ao que diz o art. 

71, da LDB “não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas 

realizadas [...]”, conforme está inscrito no inciso IV, “os programas suplementares de alimentação, 

assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social”. 

Pode-se observar por esta passagem que todos estes itens relacionam-se a programas que têm 

características extensionistas, principalmente para atender às comunidades carentes. No entanto, não 

há previsão na referida Lei (esclarece-se que esta Lei não teve nenhuma modificação até o momento 

da elaboração dos projetos pedagógicos-2005). Portanto, o que fica subentendido, é a não 

disponibilidade de verbas para os programas desta natureza, dificultando processos de 

aprendizagem. Como os programas extensionistas são necessários a este novo modelo de 

currículo, podem ser aproveitados no ensino e estágio.  

   

Analisa-se este contraponto na LDB, e a necessidade de programas de extensão, que 

já são previsíveis nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b). Percebe-se uma 

orientação quanto à “flexibilidade na organização de cursos e carreiras, atendendo à crescente 

heterogeneidade”, numa tendência contemporânea.  Além de influenciar uma “boa formação na 

graduação como uma etapa inicial da formação continuada”, entra em vigor através do 

documento DCN (BRASIL, 1996; ALMEIDA, 2005; UFC, 2005a, p.11; UFC, 2005b). Há uma 

lacuna para a formação continuada, para preenchê-la uma das soluções seria a manutenção destes 

programas. 

 

A DCN para o farmacêutico indica uma formação “generalista, humanista, crítica, 

reflexiva”, com uma sólida formação científica para exercer atividades em todos os níveis de 

atenção à saúde, com “princípios éticos”, em beneficio da sociedade contextualizada a cultura 

socioeconômica (UFC, 2005 a, p.12-13). 

 

A DCN para o curso de Odontologia trata de uma formação centrada no “diagnóstico, 

prevenção e tratamento clínico, com caráter político social, para atender ao sistema de rede 
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pública de saúde, as políticas de saúde, com práticas coletivas”. Prever em uma formação ética e 

humana com o respeito à cultura do paciente bem como a sua dimensão afetiva. Desta maneira, o 

paciente passa a ser visto integralmente. Assim, é possível desenvolver um conhecimento com 

caráter continuo de aprendizagem (UFC, 2005b, p. 11). 

 

A LDB extinguiu os currículos mínimos da universidade brasileira e para o curso de 

Odontologia e foi iniciado um processo educativo com base numa atividade social. O destaque é 

para um currículo com abrangência “socioeconômica, política e cultural”. Insere-se o caráter inter 

e transdisciplinar, com vivência “prática e transversal”, considerando a “dimensão histórica”. Na 

integralização-2005 (UFC, 2005 b) citam-se como exemplos as disciplinas de saúde coletiva, 

bem como as de estágios em serviços no SUS (ver anexo B). Estas apresentam possibilidade de 

uma experiência crítica (UFC, 2005 b, p. 16). 

 

O documento DCN integra em sua segunda edição quatorze cursos de graduação 

definidos como integrantes da área de saúde. Intensifica as tendências contemporâneas de ensino, 

sendo inegável uma mudança política na participação de professores, estudantes e outros 

profissionais nos caminhos do SUS, política de saúde do País. Os cursos de Farmácia e 

Odontologia tiveram aprovação pelo CNE em fevereiro de 2002 (ALMEIDA, 2005). 

 

As DCN asseguram princípios entre os quais pode-se mencionar: ampla liberdade na 

composição de carga horária; estímulo de prática de estudo independente; habilidades e 

competências adquiridas e reconhecidas fora do ambiente escolar. O principal objetivo desse 

documento é encontrado também no Relatório da UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI. Tanto um como o outro destacam os quatro pilares básicos 

essenciais a um novo conceito de educação: “aprender a conhecer”, “aprender a viver juntos”, 

“aprender a fazer”, e “aprender a ser”. Estes levam a uma capacitação de profissionais num 

quadro diversificado, complexo e desafiador. Sem esta base epistemológica, será difícil responder 

a uma multiplicidade de questões (DELORS, 2002, p.13; ALMEIDA, 2005, p. VI).  

 

Portanto, como enfatiza Almeida (2005), as DCN devem implementar políticas 

inovadoras no sentido amplo de sensibilizar e conscientizar nos difícies  processos de mudanças, 
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com ações inacabadas e elaboração coletiva. Merecidamente, acrescenta-se o pensamento de 

Freire (2001, p.14), para que “todo aprendizado deve encontrar-se intimamente associado à 

tomada de consciência da situação real vivida pelo educando”. O processo é histórico. O ponto de 

partida desta pedagogia é uma prática social livre e crítica. E assim é viável o parecer que 

Almeida (2005, p. VI) se compromete apoiar como iniciativa a esta pedagogia: “que as letras 

saiam do papel e se transformem em ações de ensino e aprendizagem inovadoras”. 

 

Neste item, após um breve estudo histórico, constata-se nos projetos pedagógicos-

2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005b) a presença de documentos e passagem de alguns textos que 

referendaram o processo de renovação na integralização dos referidos projetos e, através de 

recortes, faz-se uma aferição para uma implementação da EPA. Em primeiro momento enumera-

se os documentos e depois os textos.  Logo em seguida aparece a referência à L. n. 9.795/99 

(UFC, 2005 a; UFC, 2005b). 

 

a. A L. n. 9.394/96 destaca um processo educativo para um currículo com 

abrangência “socioeconômica, política e cultural faz referência e 

recomendações de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade”, com vivência 

“prática e tranversal”, consideram a “dimensão histórica”, a “flexibilidade na 

organização de cursos e carreiras atendendo à crescente heterogeineidade”; 

b. as DCN asseguram princípios como ampla liberdade na composição de carga 

horária, estímulo de prática de estudo independente, habilidades e 

competências adquiridas e reconhecidas fora do ambiente escolar, capacitação 

de profissionais num quadro diversificado, complexo e desafiador e práticas 

coletivas, nos caminhos do SUS com ações inacabadas e construção coletiva11; 

c. Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que insere políticas de saúde; 

d. MEC, CNE/Secretaria de Educação Superior (SESU), visíveis políticas de 

educação; e 

e. os currículos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b) contemplam a extensão.  Nos 

projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b), percebe-se uma 

tendência para uma boa formação na graduação como uma etapa inicial da 
                                                 
11 Todas estas características estão presentes nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b), embora 
não apareça explicitamente, uma referência com a L. n. 9.795/99. 
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formação continuada, e os quatro pilares básicos essenciais a um novo 

conceito de educação: “aprender a conhecer”, “aprender a viver juntos”, 

“aprender a fazer”, e “aprender a ser”. Estes levam a um processo dinâmico e 

histórico, e o ponto de partida desta pedagogia é uma prática.  Social livre e 

crítica. 

 

 Para ressaltar os itens citados, neles enfatiza-se que algumas das características 

encontradas, como, por exemplo, abrangência “socioeconômica, política e cultural”, 

“interdisciplinaridade, transdisciplinaridade”, “dimensão holística”, “flexibilidade”, 

“heterogeinidade” estão presentes nos referidos projetos e são perceptíveis com maior precisão na L. 

n. 9.795/99. Mostra-se a seguir os quadros 2 e 3, destas similitudes, e ainda comentários em 

completude para os itens “c”, “d” e “e”. 

  
Quadro 2 Tópicos presentes nos Projetos Pedagógicos (2005), L.n. 9.394/96  em interface  com a L. n. 9.795/99 
Projetos Pedagógicos-2005(UFC, 2005 a; 
UFC, 2005 b) na concepção da L. n. 
9.394/96  

 Presença na L. n. 9.795/99 

abrangência “socioeconômica, política e 
cultural” 

o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural; 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade”, 
prática e transversal 

o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na 
perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; 

dimensão histórica a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 
sociais; complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos; o fortalecimento da cidadania, 
autodeterminação dos povos e solidariedade como 
fundamentos para o futuro da humanidade; 

flexibilidade na organização para atender 
uma crescente heterogeineidade 

estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social;  
 cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro 
e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade 
ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 
liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade. 

Fonte: adaptado (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b; ALMEIDA, 2005; BRASIL, 1996; BRASIL, 1999). 
 

Quadro 3  Tópicos presentes nos Projetos Pedagógicos (2005), DCN e a similaridade com a  L. n  9.795/99. 
Projetos Pedagógicos -2005(UFC, 2005 a; 
UFC, 2005 b) na concepção da DCN 

L. n. 9.795/99 

princípios como ampla liberdade na 
composição de carga horária 
 

difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a 
questão ambiental; 
o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à 
participação dos interessados na formulação e execução de 
pesquisas relacionadas à problemática ambiental; 
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Projetos Pedagógicos -2005(UFC, 2005 a; 
UFC, 2005 b) na concepção da DCN 

L. n. 9.795/99 (Continuação) 

 a busca da alternativas curriculares e metodológicas de 
capacitação na área ambiental; 

estímulo de prática de estudo independente; desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, 
econômicos, científicos, culturais e éticos; 
estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social;  
o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 
tecnologia; 

habilidades e competências adquiridas e 
reconhecidas fora do ambiente escolar; 

estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em 
níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de 
uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos 
princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, 
justiça social, responsabilidade e sustentabilidade; 

capacitação de profissionais num quadro 
diversificado, complexo e desafiador;  

às empresas, entidades de classe, instituições públicas e 
privadas, promover programas destinados à capacitação dos 
trabalhadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o 
ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do 
processo produtivo no meio ambiente; 

práticas coletivas, nos caminhos do SUS com 
ações inacabadas e construção coletiva. 

enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 
sociais. 

Fonte: adaptado (UFC 2005 a; UFC, 2005 b; ALMEIDA, 2005; BRASIL, 1999).  
 

Para os itens “c” Resolução do Conselho Nacional de Saúde e “d” MEC, CNE e SESU, 

observa-se uma importância de órgãos da saúde e educação numa abrangência de EA em saúde, 

como por exemplo, uma educação sanitária. O CNE, como participante do órgão gestor, 

protagonizou discussões políticas de EA, quando a L. n. 9.795/99 foi regulamentada pelo 

processo de n. 02000.002457/99-93. Ademais de participar da proposta na execução da Política 

Nacional de EA, deveria também “definir prazos para a sua implementação conforme o 

estabelecido” (BRASIL, 2000 a). Percebe-se de uma maneira implícita que algumas de suas 

diretrizes podem designar uma EPA no âmbito dos currículos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b). 

 

Enumera-se, a seguir, a nossa percepção de EPA aos currículos-2005 (UFC, 2005 a; 

UFC, 2005 b) da FFOE/UFC no âmbito da L. n. 9.795/99, conforme item “e”. As referidas 

características são reconhecidas como um sinal de mudança de atitude perante as causas 

ambientais, e estão presentes na L. n. 9.795/99, conforme enumeramos a seguir:  

 

Uma boa formação na graduação como uma etapa inicial da formação continuada, 

intercala-se ao art. 3º, inciso VI e art. 4º, inciso V e VI, temos respectivamente:  
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[...] à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, 
atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a 
prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais, a garantia de 
continuidade e permanência do processo educativo e a permanente avaliação crítica do 
processo educativo. 

 
 

 Os quatros pilares básicos essenciais a um novo conceito de educação “aprender a 

conhecer”, “aprender a viver juntos”, “aprender a fazer”, e “aprender a ser”, estes podem ser 

vinculados à L. n. 9.795/99, art. 4°, incisos I e IV, art. 5º, incisos IV e VII (BRASIL, 1999): 

 
Ao enfoque humanista, holístico, democrático e participativo, a vinculação entre a ética, 
educação, o trabalho e as práticas sociais, o incentivo à participação individual e 
coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente,. 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício 
da cidadania, o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

O processo é dinâmico e histórico, e o ponto de partida desta pedagogia é uma prática 

social livre e crítica. Na L. n. 9.795/99 esta forma pedagógica aparece art. 8º, §3°, I, II, III, IV e 

V, respectivamente (BRASIL, 1999). 
 

O desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da 
dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de 
ensino. A difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão 
ambiental. O desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação 
dos interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática 
ambiental. A busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área 
ambiental. O apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção 
de material educativo. 
 

Portanto, com a comparação destes recortes, algumas diretrizes para uma EPA estão 

contidas nestas passagens dos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b) e a L. n. 

9.795/99, principalmente para a formação “generalista, humanista, crítica, reflexiva”, que deve 

desenvolver atividades em todos os níveis de atenção à saúde, momento para transcender as ações 

de uma educação em saúde em cooperação com as do meio ambiente, assim, possibilitando 

benefícios em uma sociedade contextualizada à cultura social e econômica. 

 

No processo de formatação dos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 

2005b) verifica-se um posicionamento amplo para as habilidades e competências dos referidos 

cursos. Neste terceiro momento, faz-se o estudo do perfil dos egressos, na perspectiva da EPA. 
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4.3 Perfil dos egressos nos cursos de Farmácia e Odontologia 

 

  4.3.1 Habilidades e competências  

 

Para o desenvolvimento das habilidades, competências e capacitação dos 

profissionais dos cursos de Farmácia e Odontologia, que presentes no projeto pedagógico-2005 

(UFC, 2005 a; UFC, 2005 b), pode fazer uma interface com a regulamentação da L. n. 9.795/99. 

A transcrição, dos seguintes itens é necessária ao perfil dos profissionais, relacionados às 

competências, como também ao objetivo das DCN. O desenvolvimento das habilidades, é 

mencionado. 

 

 A formação destes profissionais deve estar fundamentada na capacidade de tomar 

decisões, visando ao uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de 

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas; devem ser acessíveis e manter 

confidencialidade das informações (UFC, 2005 a). 

 

Neste item, constata-se nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005b) a 

presença de passagem de textos que podem ser visualizados para a EPA, faz-se recortes, em 

seguida o comentário e a aferição com a L.n. 9.795/99. 

 

Formação generalista, humanista, crítica e reflexiva e atuação em todos os níveis de 

atenção à saúde; com ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 

nível individual quanto coletivo, devendo assegurar que sua prática seja realizada de forma 

integrada e continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Pautada dos princípios de 

ética e bioética. Comprometidos com o ser humano, respeitando-o e valorizado-o, devendo ser 

visto como um todo (abordagem holística e universal). A liderança envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade de decisões, comunicação e gerenciamento de forma 

efetiva e eficaz, tomar iniciativa, fazer gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma aptos a ser empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde. Capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Aprender a aprender e ter responsabilidade e 
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compromisso com a sua educação treinamentos e estágios de futuras gerações de profissionais 

(UFC, 2005 a, p.13 e 14; UFC, 2005 b, p. 12).  

 

Os profissionais da Farmácia, como os de Odontologia, deverão ser formados para 

desenvolver atividades nas comunidades. São chamados a se dedicar aos trabalhos de atenção à 

saúde, de educação sanitária, entre tantos inerentes a estes profissionais. Neste sentido, tanto um 

como o outro, implementam uma interface com a EPA. Assim, podem-se prever os profissionais 

em busca de mudanças de atitudes, principalmente, para responsabilidade social, gestão, 

princípios de bioética e outros. Deverão, portanto, ser capazes de aprender continuamente, assim 

mesmo, observar que em algumas destas atitudes terão que intercalar ambientes, gerando 

processos necessários de diretrizes de uma EPA para melhor visibilidade dos problemas. 

 

 Em comparação com a L. n. 9795/99, encontra-se no cap. I art. 1º (BRASIL,1999). 
 

[...] educação ambiental, 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. 

 

  

Sólida formação em relação ao exercício de atividades referentes aos fármacos e 

medicamentos (UFC, 2005 a). 

 

Nesta atividade peculiar do farmacêutico, observou-se característica para o 

desenvolvimento de uma EPA, principalmente pelos ambientes com necessidade de 

procedimentos de gestão de qualidade ambiental recomendada por leis sanitárias, intercambiáveis 

ao Direito Ambiental, como aparece em Brasil (1988), Brasil (2004), Brasil (2005). 

 

Constata-se que há uma interligação com art. 4º, 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” (BRASIL, 1999). 

 

Ser capaz de interagir multiprofissionalmente, interdisciplinarmente e 

transdisciplinarmente em promoção da saúde (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b). 
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Para os profissionais farmacêuticos e odontologistas interagirem de forma inter, multi 

e transdisciplinar na promoção da saúde, é preciso observar métodos e diretrizes para gerenciar 

ambientes saudáveis, inclusive porque a atividade de saúde é considerada plena, quando se 

observam os estudos ambientais. É o que nos afirmam os documentos das conferências 

ambientais, das conferências em saúde e também os do Direito Ambiental. E na L. n. 9.795/99, 

temos a presença desta possibilidade no art. 4º, III e II, respectivamente. “O pluralismo de idéias 

e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade”. Ademais a 

concepção do meio ambiente em sua totalidade deve ser considerada como uma inter-relação do 

“o meio natural, o sócio-econômico, e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade”. 

Possibilidade esta para estes profissionais agirem numa abordagem de EA (BRASIL, 1999). 

 

Atividades do farmacêutico (pesquisa, desenvolvimento, seleção, manipulação, 

produção, armazenamento, controle de qualidade de insumos, fármacos, sintéticos, 

recombinantes, medicamentos, cosméticos, saneantes e domissaneantes e correlatos; 

regulamentação e fiscalização do exercício profissional e de aprovação, registro e controle de 

medicamentos, cosméticos, saneantes e domissaneantes e correlatos; realizar, interpretar, emitir 

laudos e pareceres na avaliação toxicológica e análises clínicas; exercer a dispensação e 

administração de nutracêuticos e de alimentos de uso enteral e parenteral, medicamentos e 

correlatos; exercer a farmacoepidemiologia, gestão, planejamento, e administração de serviços 

farmacêuticos, para pacientes, equipe de saúde, instituições e comunidades) (UFC, 2005 a)  

 

Estas atividades inerentes à profissão farmacêutica devem ser realizadas com métodos 

e procedimentos assegurados da biossegurança. São importantes os ambientes onde são 

desenvolvidas, com a própria saúde ocupacional das pessoas. 

 

São serviços prestados à sociedade que no seu desempenhar podem ser intercalados 

com alguns cuidados ambientais, como, por exemplo, os locais devem ser apropriados para o 

desempenho destas funções, principalmente porque precisam de uma gestão para ambientes 

saudáveis. Muitas destas atividades poderão causar danos ambientais como também à saúde do 

próprio trabalhador Percebe-se, pois, a interdisciplinaridade entre saúde humana e ambiental, 

atividades que devem ser desenvolvidas com os cuidados designados pelas regulamentações dos 
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órgãos oficiais. Assim pode-se exemplificar com o Brasil (1988), Brasil (2004), Brasil (2005), 

entre outros. E em comparativo com a L.n. 9.795/99, encontra-se no art. 4º, II, “o meio natural, o 

sócio-econômico, e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade”.  

 

O perfil dos formandos egresso-profissionais em Farmácia e Odontologia é 

direcionado para uma formação generalista, humanista, crítica e reflexiva (UFC, 2005 a; UFC, 

2005 b).  

 

Este perfil é necessário às ações de mundo globalizado. Os profissionais devem ser 

capazes de gerenciar, se apoderar do cenário onde desenvolvem suas atividades para implementar 

as mudanças necessárias. 

 

Observa-se o rigor científico e intelectual, conforme princípios éticos algumas 

competências e habilidades destes profissionais encontram-se intercambiadas, entre as quais, a 

educação permanente. Nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b) é feita uma 

referência para que ela esteja inserida em uma atividade de extensão. Deste modo, torna-se 

importante o rigor científico e intelectual, com princípios éticos, compreensão da realidade social, 

econômica e cultural do seu meio, visualizando a transformação da realidade em benefício da 

sociedade, remetendo, portanto, a uma responsabilidade social, compromisso e cidadania, 

principalmente para promover a saúde da população (ALMEIDA, 2005; UFC, 2005a; UFC, 

2005b).  

 

O currículo-2005 (UFC, 2005 b) de Odontologia, particularmente, privilegia um 

profissional “ético-humano”, pois o paciente precisa ser visto na dimensão afetiva e cultural 

(UFC, 2005b, p.11). 

 

 As clínicas integradas para o curso de Odontologia são ferramentas de ação prática 

para estes profissionais, dispõem de ação extensionista. Os conhecimentos são para uma 

aprendizagem contínua, com ações práticas e valorização das vivências, passam assim, a ter uma 

visão holística do paciente. Portanto a aprendizagem busca uma interação com as práticas sociais, 

neste sentido, consciente e real (UFC, 2005b). 
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O currículo-2005 (UFC, 2005 a) de Farmácia com os objetivos das DCN conduz o 

estudante a uma formação humanística, e uma capacitação para autonomia, assegurando um 

atendimento com qualidade. O perfil deste profissional deve apresentar uma formação 

generalista, crítica e reflexiva, com desempenho em todos os níveis de atenção à saúde. Em sua 

formação, as competências relacionam-se aos fármacos, medicamentos, análises, clínicas, 

toxicológicas, bromatológicas, controle de qualidade e produção de medicamentos (UFC, 2005 a; 

DIAS, et al., 2006). 

 

 Assim, procedeu-se o recorte de textos do item 4.3.1 para em seguida verificar o 

comparativo com a L. n. 9.795/99. (BRASIL, 1999). Estão representados no quadro 4.  

 
Quadro 4 Recorte de tópicos dos Projetos pedagógicos (2005), e o comparativo com a L. n. 9.795/99 
Recortes de textos dos currículos 
pedagógicos (2005)  

Comparativo com a L. n. 9.795/99 

generalista, humanista, crítica e 
reflexiva 

“o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social” ( art. 5º, III). 

rigor científico e intelectual, conforme 
princípios éticos 

“a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio 
ambiente, o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à 
incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino.” ( art. 8º§ 2º, IV; §3º, I). 

educação permanente 
 

“ a garantia de continuidade e permanência do processo educativo”.( art. 
4º, V). 

princípios éticos, compreensão da 
realidade social, econômica e cultural; 

“vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais”. ( 
art. 4º, II). 

responsabilidade social, compromisso e 
cidadania na promoção da saúde da 
população  
 

 “o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em 
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e 
éticos”. ( art. 5º, I). 

profissional “ético-humano”, e o 
paciente visto na dimensão afetiva e 
cultural 

“o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 
cultural”.( art. 4º,VII). 
 

“clínicas integradas aos conhecimentos 
de uma aprendizagem contínua” 

“a garantia de continuidade e permanência do processo educativo”.( art. 4º, 
V). 
 

“ações práticas e valorização das 
vivências, uma visão holística do 
paciente” 

“o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo”.(cap. I, art. 
4º, I). 

 
aprendizagem busca uma interação 
com os problemas vivenciados, neste 
sentido,socialmente consciente e real 

“o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social”.( cap. I, art. 5º, III). 
 

Fonte: adaptado (UFC 2005 a; UFC, 2005 b; BRASIL, 1999). 
 

Diante de algumas recomendações da L. n. 9.795/99 são feitas observações dos itens 

acima mencionados. Nota-se que estes ainda estão presentes nos documentos que os 
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antecederam.  Faz-se o recorte para os itens, tais como: formação holística, educação permanente 

e vivencia real consciente, que estão relacionados a uma formação em EPA. 

 

Os cursos expressam uma formação de cidadãos voltados às necessidades das rápidas 

redefinições para o contexto político aos aspectos sociais e a presença destas características, faz 

uma interligação para uma formação filosófica e cultural.  É o esperado para implantar e 

desenvolver uma EPA. Com relação à L.n. 9.795/99, acrescenta-se que politicamente as 

propostas curriculares-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b) dos cursos de Farmácia e Odontologia 

obedecem a uma regra de ética conforme uma proposta de EPA, ou seja, “formar o indivíduo e a 

coletividade, com valores sociais, conhecimentos e habilidades essenciais à sadia qualidade de 

vida”. Pode-se perceber essa formação filosófica e cultural na L.n. 9.795/99, art. 1º, ainda que ela 

esteja indiretamente implícita nas integralizações-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005b) dos cursos 

citados. 

 

 É possível observar que entre as habilidades e competências para os profissionais 

citados no item 4.3.1 a formação holística e a educação permanente estão entre as que são 

recomendadas na L. n. 9.795/99 como necessárias a uma aplicabilidade da EPA.  

 

Ademais, para uma melhor visualização deste tipo de formação, é preciso analisar a 

caracterização centrada nos princípios ecológicos, que é visível na formação holística e na 

educação permanente, exigência também na L.n.9.795/99. 

 

4.3.2 Conscientização para uma formação holística  

 

A formação holística deve ter o enfoque social relacionado ao contexto político e 

econômico. Os princípios básicos para esta formação designam-se pela DCN dos referidos cursos 

e orientam cuidar do paciente de uma maneira abrangente. Atendendo as DCN, este tipo de 

formação está presente nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005, a; UFC, 2005 b) dos cursos 

de Farmácia e Odontologia. 
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Pode-se observar que este tipo de formação é interessante a uma consciência da vida, 

do mundo e de si mesmo, no contexto histórico. Portanto é principalmente dimensionada para 

que os profissionais exerçam suas funções com o rigor cientifico e, como aferem os próprios 

projetos pedagógicos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b), esta formação pode ser iniciada nas 

atividades de processos extensionistas, uma prática a que a comunidade universitária dos cursos 

de Farmácia e Odontologia deve ter acesso nas atividades de estágio, sendo este momento o 

coroamento de toda a cientificidade para desenvolver na prática. Uma formação que se for 

apreciada pelas instituições de ensino poderá repercutir na vida profissional. Além disso, existe a 

possibilidade de encetar outras ações como avaliação de condutas e procedimentos, que por 

conseqüência possam ser aplicados nas resoluções dos problemas de saúde de uma sociedade. 

Poderá haver esta continuidade na vida profissional. Esta prática possibilita uma visão holística 

extensiva aos aspectos ambiente e saúde numa interação ampla do ser humano. 

  

São muitas as possibilidades favoráveis quando oportunamente as atividades destes 

profissionais podem seguir a trajetória histórica e social de uma formação holística.  O 

dimensionamento e ocupação dos espaços permitem a visibilidade para a compreensão de que a 

saúde não está somente na ausência de doença, mas se agrega as outras qualidades que no 

princípio do Direito Ambiental se inserem, como os direitos fundamentais, a moradia, 

alimentação, educação e o lazer, necessários à sadia qualidade de vida das populações. Por isso 

esta formação se preocupará sempre com o aprofundamento das questões sociais e políticas 

necessárias a este contexto. 

 

4.3.3 Competência de uma educação permanente 

 

Os profissionais de Odontologia e Farmácia são objetivamente chamados a exercer 

várias competências e habilidades que estão presentes nos projetos pedagógicos-2005 (UFC, 

2005 a; UFC, 2005 b) como também nas DCN que se inter-relacionam de modo semelhante em 

alguns aspectos, como por exemplo, temos a educação permanente. Nas DCN, citam-se 

“aprender continuamente na formação e prática”, “ter responsabilidade e compromisso com sua 

própria educação, e com os das futuras gerações de profissionais” (ALMEIDA, 2005, p.27 e 68). 
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Se a educação permanente tem como característica integrar-se e articular-se com uma 

responsabilidade de aprender diariamente, então podemos enunciar que este é um objetivo 

enriquecedor. E está previsto nos currículos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b) dos projetos 

pedagógicos dos cursos de Farmácia e Odontologia. Com base no que é proposto, pode-se fazer 

uma comparação com a orientação da L. n. 9.795/99, art. 4º, V “a garantia de continuidade e 

permanência do processo educativo”. Esta comparação nos mostra toda a potencialidade para que 

o egresso possa nutrir-se desta educação, que deve acompanhá-lo em toda a vida profissional. É 

importante agir com ética, pois a responsabilidade com a educação dos futuros profissionais é 

expressiva nos projetos-2005 (UFC, 2005 a; UFC, 2005 b).  Então, estes profissionais devem 

desenvolver atividades pedagógicas. Os documentos deixam neste momento uma lacuna de quais 

indicadores seriam necessários a esta formação, pois se observa que nos documentos consultados 

para a implantação dos referidos projetos falta aferir que tipo de atividades levará a este caminho. 

 

Alguns autores consultados, como Freire, Drèze e Debelle, orientam que este tipo de 

competência deve sempre acompanhar o profissional, ou seja, insere-se num processo de 

educação permanente.  A responsabilidade, a ética e senso crítico são dimensões que levam à 

compreensão da natureza humana, que deve ser manifestada na prática. Esta é uma maneira como 

as pessoas podem buscar o conhecimento, e ao descobrir isso passam a desempenhar uma 

atividade científica voltada para a reflexão ética. 

 

Após análise das competências e habilidades, percebeu-se que para os egressos dos 

cursos de Farmácia e Odontologia houve um inclinamento para formação holística, humanista, 

crítica e reflexiva, conforme padrões esperados de uma EPA e da L.n. 9.795/99. Houve 

confirmação destes padrões também pelo aporte dos documentos pesquisados e referendados no 

item 4.2. 

 

O quarto momento trará uma análise das disciplinas e ementas, com passagens de 

textos que promovem uma interdisciplinaridade em EPA e saúde, responde-se, assim, ao terceiro 

objetivo deste trabalho. 

 

 



 
 

87

 

4.4 Disciplinas analisadas com interface para uma EPA e saúde 

 

Com referência a esta análise, foram utilizadas as disciplinas e ementas dos Projetos 

Pedagógicos-2005 (UFC, 2005a; UFC, 2005b) dos cursos de graduação em Farmácia e 

Odontologia da FFOE/UFC.  

 

No curso de Farmácia foram analisadas 55 disciplinas obrigatórias e 13 consideradas 

DO12, perfazendo um total de 68, das quais 29 obrigatórias e nove optativas, intercaladas a uma 

interface para a EPA e saúde. 

 

O curso de Odontologia é composto de 53 disciplinas obrigatórias, das quais 27 se 

correlacionaram em uma interface com EPA. 

 

 Será enumerada a seguir a disciplina com o recorte ementário. Ademais da 

comparação com a L. n. 9.795/99, foram necessários critérios explícitos relacionados à gestão de 

saúde e a gestão de ambientes, sendo importantes os órgãos responsáveis por estas políticas, 

conforme definido na metodologia. 

 

4.4.1 Disciplinas do curso de Farmácia e a interface para uma EPA e saúde  

 

A seguir as disciplinas enunciadas, e seus ementários transcritos serão representadas, 

no quadro 5 gráficos 1  para o curso de Farmácia. 
 
Quadro 5 Disciplinas /Ementas com temas para  EPA _ Curso de Farmácia 
Disciplinas Temas nas ementas para uma EPA 
Integração a Prática 
Farmacêutica I 

O ser humano na dimensão biopsicossocial; realidade social do local e 
global; o processo saúde/doença; organização do Sistema de Saúde no 
Brasil; educação e saúde. 

Farmacognosia I Raízes, caules e folhas com importância farmacêutica; noções sobre 
biotecnologia de plantas medicinais; preparo e controle de qualidade de 
droga vegetal; estudos etnobotânicos, etnofarmacólogicos, assistência 
farmacêutica em Fitoterapia.  

Integralização a prática 
Farmacêutica II 

Conceitos e identificação de indicadores sociais, econômicos, ambientais e 
de saúde na análise da situação da saúde, do perfil epidemiológico e das 
condições de vida da comunidade. 

                                                 
12 Na integralização -2005 (UFC, 2005 a) aparecem 15 (quinze) DO, conforme anexo A, no entanto, as ementas 
presentes correspondentes a estas eram apenas 13(treze).  
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Disciplinas Temas nas ementas para uma EPA (Continuação) 
Farmacotécnica I Legislação farmacêutica para farmácias com manipulação. 

 
Integração a Prática 
Farmacêutica III  

Assistência farmacêutica; vigilância epidemiológica; vigilância sanitária;  
atenção primária de saúde (promoção de saúde); o papel pedagógico do 
farmacêutico; compromisso ético; promoção de saúde versus 
responsabilidade do poder público; bioética. 

Gestão Farmacêutica Princípios de administração em ambiente; marketing em saúde. 
Toxicologia geral Toxicologia social, ambiental e ocupacional. 
Estágio em Farmácia I Gerenciamento de empresas farmacêuticas; gerenciamento em serviços de 

saúde; 
Análises toxicológicas  Estudo de substânciais químicas do ambiente( ar atmosférico); do meio 

ocupacional. 
Parasitologia básica Aspectos epidemiológicos, transmissão, prevenção e tratamento dos 

protozoários, helmintos, artrópodes e parasitos no homem. 
Citologia aplicada Estudo e correlação das doenças sexualmente transmissíveis. 

 
Hematologia clínica Metabolismo do ferro; intoxicação por chumbo. 

 
Farmacologia aplicada Exercício da farmácia clínica; atenção farmacêutica. 

 
Atenção farmacêutica Bases conceituais e filosóficas; documentos e registros da atenção 

farmacêutica, atenção farmacêutica em doenças prevalentes e em diferentes 
níveis de atenção de saúde.  

Farmácia hospitalar Fundamentos de administração hospitalar. 
 

Estágio em Farmácia II Atenção farmacêutica; farmácia clínica. 
 

Microbiologia clínica Estudo de bactérias, fungos e vírus. 
 

Bromatologia I Análise da composição dos alimentos evidenciando importância para a 
saúde pública. 

Controle e garantia da 
qualidade de medicamentos e 
cosméticos 

Aspectos regulatórios relacionados às indústrias farmacêuticas e cosméticas; 
produção, controle e garantia de qualidade.  

Farmacoepimiologia e 
farmacovigilância 

Monitoramento de pacientes; assistência farmacêutica. 

Bromatologia II Estudo de alimentos e nutrientes com ênfase à saúde pública, legislação de 
alimentos e rotulagem. 

Estágio em Farmácia IV Aspectos técnicos e layout uma Industria  Farmacêutica com regulamentos 
de Vigilância Sanitária. 

Produção de medicamentos e 
cosméticos 

Aspectos produtivos, ambientes e controle de qualidade com regulamentos 
de Vigilância Sanitária.  

Economia aplicada à saúde  Economia e saúde; reformas sanitárias e os impactos sobre os 
medicamentos; globalização e a integração regional; qualidade de vida na 
avaliação econômica. 

Estágio em Farmácia V Atenção farmacêutica na farmácia comunitária. 
Estágio diferenciado em 
Farmácia - Farmácia hospitalar 

Aspectos técnicos e administrativos da farmácia hospitalar13; atenção 
farmacêutica; farmácia clínica; farmacovilância. 

                                                 
13 Considera-se que as normas da ANVISA, CONAMA, SUS entre outras, necessárias a estes locais de ensino, 
devam ser processadas; e que o egresso tenha o conhecimento da harmonização entre saúde e meio ambiente, como 
também consiga visualizar todas as etapas transcorridas no curso. Acrescentam-se as disciplinas mesmo sem ter 
explicitamente referência dos critérios em suas ementas. Pensou-se também na formação holística, generalista, 
proposta nesta integralização. 
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Disciplinas Temas nas ementas para uma EPA (Continuação) 
Estágio diferenciado em 
Farmácia - Indústria 
Farmacêutica  

Aspectos técnicos e administrativos da Indústria Farmacêutica14. 

Estágio diferenciado em 
Farmácia – Bromatologia 

Aspectos técnicos e administrativos da Indústria de alimentos15. 

Estágio diferenciado em 
Farmácia – Análises clínicas 

Aspectos técnicos e administrativos do Laboratório de Análises Clínicas16. 

Tópicos especiais sobre os 
cosméticos – DO 

Legislação sobre produtos de higiene, perfumes e produtos de uso infantil. 

Garantia da qualidade na 
Indústria Farmacêutica – DO  

Aspectos gerais de assuntos regulatórios. 

Fitoterapia – DO Evolução das plantas medicinais; legislação de fitoterápicos. 
. 

Micologia clínica – DO Biologia dos fungos; micotoxicoses humanas. 
 

Introdução a virologia humana 
– DO 

Transmissão das viroses, vírus da imunodeficiência humana; hepatites 
virais; febre amarela; dengue; epidemiologia das viroses. 

Bissegurança e Controle de 
Qualidade de Laboratórios 
Clínicos – DO 

Biossegurança em laboratórios clínicos;transporte seguro de amostras 
biológicas; equipamentos de proteção individual e coletiva; normas de 
limpeza e desinfecção, gerenciamento dos RSS; sistemas de gestão e 
garantia da qualidade; organismos certificadores, acreditadores e 
credenciadores da qualidade. 

Biologia molecular aplicada à 
Farmácia – DO 

Biossegurança; clonagem gênica; microorganismos como ferramenta da 
biologia molecular. 

Genética Básica-DO Informação genética nos seres vivos (individual e populacional). 
 

Enfermagem pré-hospitalar-
DO 

Prevenção de acidentes, medidas de primeiros socorros. 

Fonte: Adaptado do Projeto Pedagógico-2005 (UFC, 2005 a). 
 
 
4.4.2 Disciplinas do curso de Odontologia e a interface para uma EA e saúde  

 

A seguir, as disciplinas enunciadas bem como partes das suas ementas transcritas 

serão representadas no quadro 6 gráficos 2 para o curso de Odontologia. 

 
Quadro 6 Disciplinas /Ementas com  temas para  EPA _ Curso de Odontologia 
Disciplinas Temas nas ementas para uma EPA 
Introdução a Sociologia Conhecer realidade social da odontologia através das categorias sociológicas.  

 
Introdução a Antropologia  Natureza e objeto da antropologia; paleontologia corpo e sociedade; 

antropologia da saúde; fundamentos ideológicos da prática médica no Brasil. 

Introdução a Parasitologia 
Humana 

Biologia, ecologia e patogênese dos principais parasitas do homem; 
parasitologia médica. 
 

                                                 
14 Considera-se que as normas da ANVISA, CONAMA, SUS [...] (Ver enunciado na nota de rodapé 13). 
15Considera-se que as normas da ANVISA, CONAMA, SUS [...] (Ver enunciado na nota de rodapé 13). 
16Considera-se que as normas da ANVISA, CONAMA, SUS [...] (Ver enunciado na nota de rodapé 13). 
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Disciplinas Temas nas ementas para uma EPA (Continação) 
Farmacologia geral Possíveis efeitos colaterais terapêuticos. 
Imunologia Aplicada à 
Odontologia 

 Importância do sistema imunológico na preservação do estado de saúde do 
organismo; controle profilático das infecções bucais; neoplasias. 

Microbiologia oral Estudo dos vírus, fungos e bactérias nos aspectos virulentos; microorganismos 
patogênicos da cavidade bucal. 

Introdução a psicologia  Influências dos fatores biológicos, sociais e culturas no comportamento 
humano. 

Farmacologia Clínica 
Aplicada à Odontologia 

Paciente... portador de patologias , que requerem  o conhecimento do 
profissional pela possível interação de intervenções odontológicas  
medicamentosas ou não. 

Patologia Bucodental Estudo da mucosa bucal nos aspectos clínico [...] estudos sobre neoplasias 
odontológicas.  

Propedêutica Cirúrgica   Acidentes cirúrgicos; terapêutica medicamentosa.  
Saúde coletiva I Referencial teórico e prático da atenção primaria em saúde no SUS; discutir 

processo saúde-doença; tecnologias coletivas em saúde; educação em saúde; 
sistemas de trabalho odontológico nos aspectos de biossegurança; ergonomia; 
saúde do trabalhador; trabalho em equipe;bioética no trabalho odontológico. 

Estomatologia Clínica Tratamento de afecções do aparelho estomagmático de natureza inflamatória, 
cística ou neoplásica. 

Periodontia   Prevenção e tratamento das doenças periodontais. 
Dentística Operatória Clínica 
I  

Tratamento de lesões carióticas, procedimentos preventivos e curativos. 
 

Saúde coletiva II Conhecer as políticas de saúde _ saúde bucal coletiva; epidemiologia _ 
referência das ações de saúde bucal; ações de promoção de saúde; organizar e 
gerenciar serviços e programas de saúde bucal coletiva. 

Odontologia Ortodônico- 
pediátrica I 

Abordagem preventiva. 

Dentística Operatória 

ClínicaII  

Intervenções cirúrgicas para tratamento de lesões cariosas; princípios 
preventivos para um bom estado bucal. 

Odontologia Ortodônico- 

pediátrica II 

Abordagem preventiva e curativa das patologias bucais. 

Cirurgia buco-maxilo facial Técnica cirúrgica para lesões císticas e tumorais benigmas do complexo buco-
maxilo-facial; realização de cirurgias de pequeno porte sob anestesia local. 

Emergências odontológicas  Procedimentos emergenciais nas várias especialidades, objetivando uma 
intervenção clínica nas clínicas integradas do curso, e nos estágios extra-
muros. 

Clínica Integrada I  Estágio clínico com realização de atendimento integral e o conhecimento de 
todas as disciplinas (incluem o setor de emergência e a clínica ortodôntico - 
pediátrica). 

Estágio no SUS I Conhecer as políticas de saúde e suas ações práticas na atenção primária.  
Clínica Integrada II Conhecimento de todas as disciplinas para o atendimento integral no setor de 

emergência. 
 Estágio no SUS II Conhecer as políticas de saúde e suas ações práticas na atenção secundária.  
Estágio no SUS III Conhecer as políticas de saúde e suas ações práticas na atenção terciária. 
Fonte: Adaptado do Projeto Pedagógico-2005 (UFC, 2005 b). 
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29; 42,64%

9; 13,23%

68; 100%

Total de Disciplinas Farmácia

Disc. Obrigatórias de Farmácia 
correlacionadas a EPA

D O de Farmácia  correlaciondas a
EPA

 
  Gráfico 1 A interface de uma EPA do curso de Farmácia    
   Fonte: Adaptado do Projeto Pedagógico do Curso Farmácia (UFC, 2005a). 
 
 

Para estes resultados, considerou-se que na análise das 13 DO, em nove DO, houve 

incidência para o processo em EPA. Está desenvolvida uma oportunidade para verificar o 

beneficio que incrementam.  

 

Ainda é sensível a noção de que, das 55 disciplinas obrigatórias, 29 saíram com uma 

correlação a EPA. 

 

27; 50,94%

53; 100%

Total de Disciplinas
Odontologia

Disc.Odontologia
correlacionadas a EPA

 
   Gráfico 2 A interface de uma EPA do curso de Odontologia 
    Fonte: Adaptado do Projeto Pedagógico do Curso Odontologia (UFC, 2005b). 
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A representação das disciplinas do curso de Odontologia insere o fato de que 50,94% 

se correlaciou a EPA. Portanto, podem incluir em suas atividades a questão ambiental; no 

entanto, para tal fato, seria necessária uma remodelação do objeto. Por exemplo, resta claramente 

que, mesmo havendo esta correlação, pode não está sendo contemplada. 

 

Procedeu-se a redação deste subcapítulo (4.4), tomando como referência os 

documentos RDC de n. 306/2004 (ANVISA), a regulamentação n. 358/2005 (CONAMA), a L. n. 

8.080/80 (SUS), bem como autores da revisão de literatura, entre os quais Jardim (1998), Hirata 

(2002), Zancanaro Junior (2002), que, na visão de biossegurança nos processos de laboratórios, 

enriqueceram teoricamente esta análise; não dissociando esta visão, dos autores, como Milaré 

(2001), Mukai (2007), Antunes (2008), Fiorillo (2008) na competência do Direito Ambiental. 

Este, nas palavras de Fiorillo (2008), engloba os dispositivos modernos, que têm por conteúdo 

interesse difuso, que são: igualdade para todos perante a lei; o direito à vida; higiene e a 

segurança do trabalho; a educação, como o incentivo à pesquisa ao ensino científico e amparo à 

cultura; a saúde; o meio ambiente natural; e o consumidor. São, entre outras, normas que 

assumem a característica de direito transindividual, de natureza indivisível, de que são titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Na representação dos cursos 

referendados, é possível veicular o Direito Ambiental na perspectiva saúde. 

 

Foi possível considerar que as disciplinas dos cursos de Odontologia e Farmácia 

pudessem fazer a interface entre o aspecto saúde e EPA, como mostram os quadros 5 e 6. Estas 

disciplinas com suas respectivas ementas apresentam a possibilidade de um incremento para uma 

EPA. Os conteúdos dos textos têem significância para uma interdisciplinaridade entre saúde e 

meio ambiente.  

 

As atividades sugestivas de EPA, nesta análise, estão diretamente relacionadas aos 

benefícios que poderão ser disponibilizados à pessoa humana.  Observou-se que esta 

integralização é sugestiva de implementar o acesso de informações advindas dos profissionais 

para os usuários. E importante que a Educação em Saúde, sanitária, e os processos da gestão para 

ambientes saudáveis estejam interligados a EPA, pois conhecer a natureza social, as práticas de 
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saúde, bem como os fundamentos destes serviços está na perspectiva também das políticas 

ambientais. 

 

Assim é que estes profissionais podem se relacionar melhor com os pacientes numa 

visão de interdisciplinaridade. Necessitam de conhecimento de normas e leis vigentes no País, 

estas em comunhão, sempre, com o Direito Ambiental, para o desenvolvimento das ações. 

 

 A responsabilidade destes locais está relacionada ao ensino dos processos de saúde, 

bem como os do meio ambiente. É possível destacar que há necessidade de ações práticas, com 

base nos regulamentos direcionados as IES. Haverá uma contribuição aos estudos 

interdisciplinares, transdisciplinares no sentido do desempenho inerente do profissional com os 

cuidados ambientais.   

 

Estas disciplinas enumeram ações que podem ser aferidas em legislações vigentes no 

País, que regulamentam as questões tanto de saúde como as do meio ambiente. Nas IES que 

tratam estas questões, há possibilidade de avaliar o meio ambiente. Portanto é necessário seguir 

orientações vigentes no País para avaliar sempre estes ambientes e, conforme os princípios do 

Direito Ambiental, a política é disponibilizar e implantar as leis, os regulamentos, todos com a 

intensão de cumprir as normas e procedimentos para as favoráveis condições ambientais 

relacionadas à preservação da vida humana. 

 

Vê-se que são significativas as disciplinas que puderam se correlacionar a uma EPA. 

Na realidade, é de relevância a quantidade que apresentou esta interface (55,87% corresponde ao 

curso de Farmácia e 50,94% é do curso de Odontologia, representações nos gráficos 1 e 2), no 

entanto há necessidade de maior investigação, pois apesar da correlação, não se pode afirmar que 

ações práticas estejam ocorrendo, o que seria esperado para a determinação de uma política 

educacional e ambiental. Deixa-se a lacuna para que novas investigações possam trazer outros 

resultados. 

 

Com base naquilo que se pesquisou, pode-se mencionar que estes cursos 

apresentaram assuntos relacionados ao aporte de sustentabilidade ambiental.  Assim observou-se 
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ainda que na L. n. 9.795/99, art. 8º, 1º, 2º e 3º, menciona a capacitação, pesquisas e 

experimentações, importantes para a determinação de que realmente estas disciplinas possam 

oferecer uma EPA, em conformidade com o Direito Ambiental visando a preservação de um 

ambiente ecologicamente equilibrado. Destacou-se que a saúde é um dos bens que é tutelado sob 

a forma de qualidade ambiental. E o aspecto sanitário do meio ambiente deve ser mantido, como 

os padrões ambientais. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 

Esta pesquisa sublinhou a seguinte pergunta no vasto contexto da Educação de 

Política Ambiental: os currículos-2005 dos cursos de Farmácia e Odontologia - FFOE/UFC 

teriam sido formatados considerando premissas da L.n. 9.795/99? 

 

Optou-se por uma pesquisa qualitativa, cujos objetivos foram atingidos através da 

escolha de métodos, principalmente o exploratório. 

 

Para iniciar a pesquisa foi necessário enumerar alguns documentos que se 

relacionavam com a EA, e suas concepções pedagógicas na perspectiva de interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade.  Depois realizou-se o vínculo do processo de EPA aos aspectos de uma 

dinâmica social presente nos projetos pedagógicos-2005 dos cursos de Farmácia e Odontologia – 

FFOE/UFC. 

 

Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se concluir que muitos acontecimentos 

históricos foram necessários às diretrizes de uma EA. A política da EA, na Contemporaneidade, 

confirma que esta esteve vinculada à cultura das pessoas. É importante observar que as atividades 

humanas já comprometiam o meio ambiente desde que o homem iniciou processos de 

transformações para sua sobrevivência.  A EA foi contextualizada no campo das ciências, voltada 

também aos aspectos sanitários. A falta de aplicação da EA protagonizou acontecimentos 

nefastos na saúde pública pela falta de ações preventivas, tais como, pode-se destacar a morte de 

1/3 da população no Continente Europeu em decorrência da peste bubônica. Estes 

acontecimentos foram alguns dos aspectos para o surgimento de uma política necessária ao 

ambiente saudável, tão discutido, principalmente depois da Revolução Industrial. 

 

O consumo desenfreado da sociedade moderna, radicalizado no Modernismo, 

engendrou o aumento de discussões para que o meio ambiente fosse alvo de uma política 

ambiental de sustentabilidade. Estudo de ambientalistas reflete os muitos objetos acessíveis, tais 

como, aparelhos eletrônicos, celulares (são trocados quase que diariamente, tornando-se 
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obsoletos), entre outros, que, muitas vezes, ainda são ocasionadores da saturação e degradação de 

vários ecossistemas em diferentes regiões do Planeta.  

  

 Os movimentos relacionados com a saúde tiveram a mesma repercussão das 

Conferências Ambientais. Produziram momentos de debates críticos sobre o destino da 

humanidade diante do processo tecnológico indiscutível para as diferentes atividades sociais que 

surgiram, uma mudança que ainda necessita de maior compromisso com o meio ambiente para 

que se tenha um “desenvolvimento sustentável”.  

 

 O Brasil iniciou formalmente o processo de uma EA por meio de órgãos como a 

SEMA, que se estabeleceu depois do momento político da Conferência de Estocolmo (1972).  

Esta promoveu a discussão ambiental como ação pedagógica internacional, além de detectar a 

falta de condições básicas para a existência humana. 

 

Entre outros aspectos, mostrou-se que uma EA voltada para a cidadania, deve ser 

vinculada aos processos de desenvolvimento sustentável.  Os desafios pedagógicos necessitam 

relacionar-se às mudanças qualitativas, principalmente pela atitude e cultura das pessoas, a qual 

deve ser avaliada e modificada, pois há necessidade de um intercâmbio na convivência com o 

meio ambiente e a sociedade. Neste sentido, surgem outros documentos, todos classificando a 

temática como transversal. 

 

O Direito Ambiental foi o aporte maior nesta investigação, a sua referência a um 

“ambiente ecologicamente equilibrado”, permitiu a visão de uma EPA como um direito 

fundamental. Também se pode enfatizar a responsabilidade de todos em manter os laços de 

fraternidade e solidariedade, nos processos de EA. Somente através desta é que há probabilidade 

de efetivar os outros direitos da pessoa humana. Pelos fatos históricos e políticos discutidos viu-

se que a negação destes direitos produziu a maioria dos problemas ambientais em consonância 

com os aspectos sociais e econômicos, principalmente pelos caminhos que foram percorridos da 

Antigüidade à Contemporaneidade.  
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O Direito Ambiental foi incorporado a esta pesquisa visando uma promoção de 

políticas públicas para atender a EPA, numa concepção de conscientização pública, 

principalmente pela elaboração de normas para a proteção do patrimônio comum da humanidade. 

Para isso foi importante consultar a CF e sublinhar que o art. 225 é dedicado a proteger o direito à 

vida, oferecendo a oportunidade de uma interpretação democrática do ambiente como direito 

fundamental, objeto também do Direito Ambiental. 

 

O Direito Ambiental, como um bem positivado, implica grande responsabilidade. Esta 

por ser de todos, traduz a importância significativa das decisões políticas, administrativas 

educacionais, culturais, principalmente, para manter o ambiente saudável, e foi com esta visão 

que se incorporou esta ciência como responsabilidade na perspectiva das IES (considera-se que 

sejam promotoras da vida humana, pois no sentido amplo da educação, veicula o direito de todos 

pela sadia qualidade de vida). Então, o Direito Ambiental ao ser incorporado às IES tenderá a 

empreender a sustentabilidade, pois a decisão nas IES compartilhada com os cidadãos que serão 

formados aumentará a qualidade de preservar e valorizar a vida, a dignidade humana, entre 

outros. Ainda o desafio para manter o compromisso com o presente, pensando no futuro, será 

perpetuado nesta doação. 

 

Para a análise da evolução em EA, foram relevantes os fatos históricos, bem como os 

costumes das sociedades. Ademais, foram importantes as conferências de saúde e ambientais, leis 

e outros documentos. 

 

E assim, avaliou-se, nas IES, que o processo de política para a EA encontra-se em 

fase de implantação, com base no que foi enunciado no último relatório RUPEA (2006).  

Também há necessidade de elaboração do indicativo para a EA, avaliação do SINAES. Estas 

instituições, como promotoras do saber científico, são regulamentadas pela Lei da EA, que é 

reconhecida como política para este tipo de educação no País, como também é política aceita pelo 

MEC. Por isso, têm a responsabilidade de manter os ambientes saudáveis, como determina o 

Direito Ambiental.  
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O conhecimento sobre ambiente disponível para uma EPA nos cursos de Farmácia e 

Odontologia - FFOE/UFC foi possível não somente pela identificação de um número razoável de 

disciplinas e ementas referentes à EPA, mas porque nos projetos pedagógicos-2005 dos referidos 

cursos identificou-se passagens de textos advindos de documentos consultados, que 

impulsionaram o processo de remodelação nos mesmos. Encontrou-se também as similaridades 

com a L.n. 9.795/99. Viu-se que esta, foi o suporte dinâmico aos projetos pedagógicos-2005 e as 

passagens dos textos estavam em conformidade com o Direito Ambiental. A aproximação com a 

realidade desses ambientes permite que vários aspectos das ementas possam desenvolver ações 

de interdisciplinaridade, com a razão principal de beneficiar a vida humana.  

 

No recorte dos textos das ementas, foi possível visualizar a noção de que para 

resolver uma questão de saúde, são necessários vários monitoramentos, como cumprir regras de 

usos de Equipamentos de proteção individual (EPI’s), Equipamentos de proteção coletiva 

(EPC’s), controle de contagem para microorganismos de ambientes, que exija produção e análise 

de medicamentos, compreendendo que as boas práticas são fundamentais para estes ambientes. É 

ainda importante o monitoramento de limpeza nestes locais de ensino. Todos os procedimentos 

de proteção devem ser acompanhados de normas, vigentes no País (neste sentido, se as propostas 

das ementas estiverem sendo postas em práticas, pode-se inferir que nos cursos pesquisados 

estará havendo uma aplicabilidade da EPA). Estas questões, muitas vezes, necessitam 

intercambiar ação com o meio ambiente e nesta perspectiva foi possível observar que algumas 

das ementas enumeraram estes cuidados, quando, por exemplo, emitiram normas de 

biossegurança, mostrando a probabilidade de desempenho das atividades dos profissionais com 

maior segurança. 

 

As inferências feitas revelam que nestes cursos há relações entre atenção à saúde 

humana e os cuidados de saúde ambiental. Portanto, há possibilidade de avançar com as práticas 

de EPA, provavelmente para além de técnicas somente de gerenciamento de ambiente. Assim 

considerou-se que foi expressivo o número de disciplinas para a aplicabilidade de uma EPA, nos 

cursos de Farmácia e de Odontologia.  
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Portanto, para estes resultados, a conclusão é de que os conhecimentos se fazem 

presentes nas descrições encontradas nas ementas, como nos outros textos inferidos.  São 

regulamentos manifestadores de cumprimento para as leis, direcionados principalmente para uma 

educação nos padrões que o contexto histórico e político exigem regulamentados pela Lei n. 

9.795/99.  

 

É importante, no entanto, que outras investigações se desenvolvam com a presença de 

indicadores da EPA, como por exemplo, fica evidente que o desenvolvimento das habilidades, 

através dos recortes das ementas, levou ao que se chama de inter-relações dos seres humanos, 

com base na compreensão e na apreciação de serviços prestados às comunidades, por meio de 

estágios propostos, entre outros. Para estas práticas, a Conferência Intergovernamental de Tbilisi, 

1977, já fazia referência a EA, quando estabeleceu uma relação de prática da ética, e algumas 

decisões para a melhoria da qualidade de vida das populações, considerando suas culturas e os 

meios biofísicos. É o que se observou, por exemplo, numa inclinação pedagógica que visa a 

formação para o ser “holístico, com educação permanente e ação de interdisciplinaridade”. Estas 

competências são alguns dos muitos indicadores que precisarão de ação concreta nas atividades e 

programas dos cursos de graduação da área de saúde.  

 

A ação humana está relacionada ao contexto da preservação do meio ambiente, 

portanto, serão necessárias muitas pesquisas. Ainda comportamentos individuais e coletivos 

provavelmente mostram a necessidade de reforçar os cuidados com o tratamento da vida humana, 

nos padrões de sustentabilidade. Neste sentido, destaca-se que as IES necessitam implantar 

programas de gerenciamento ambiental, uma vez que a temática de sustentabilidade do 

patrimônio saudável para todos tem necessidade de aplicar ações concretas nas atividades e 

programas dos cursos de graduação, não somente para implantar determinações e cumprimentos 

de leis, mas, com o senso de uma responsabilidade social.  

 

A Educação Ambiental é um dos processos que democraticamente pode reconhecer 

valores e conceitos, voltados para uma vida saudável, cujo objetivo principal é o de modificar 

atitudes nas pessoas em relação ao ambiente em que vivem e trabalham com respeito à vida no 

Planeta.   Estudos de meio ambiente interdisciplinares relacionado à saúde devem ser integrado 
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continuamente à EPA nos currículos, como prática, pois irão valorizar os aspectos técnicos, 

culturais, éticos e de responsabilidade social. Mesmo assim, é direito de todos. Se paga um preço 

muito elevado por toda a tecnologia advinda da Modernidade. Nem se pode imaginar a 

quantidade de substâncias que parecem simples, mas não são e estão presentes nos dias 

contemporâneos. No momento não se pode retroceder processos, mas há necessidade de optar por 

ações pedagógicas numa concepção Planetária. 

 

Conclui-se que as Conferências Ambientais são motivadoras de uma ética global e 

foram base para o surgimento de outras políticas, principalmente iluminaram aspectos 

relacionados com a pobreza, conscientização e poluição. A ética ambiental é necessária a uma 

sustentabilidade elaboradora de todos os processos inerentes à vida. Portanto, para a 

aplicabilidade de EPA, eminentemente interdisciplinar, trandisciplinar, viu-se que é meta do 

Direito Ambiental, uma ciência que agrega estes conceitos e que pode intercambiar 

conhecimentos interpretativos de fenômenos complexos, necessitando, pois, de processos 

metodológicos para as diferentes culturas. 

 

Com esta pesquisa, outros estudos poderão mensurar se as atividades de uma EPA 

estavam sendo acrescentadas nos currículos, como, por exemplo, observar a particularidade de 

atividades em sala de aula, ou fora dela (estágios, atividade de extensão, entre outros), ou mesmo 

fazer entrevistas para perceber o espaço de ensino e aprendizagem. Pesquisa com alunos é uma 

das opções, pois se sabe que este se torna o sujeito do seu próprio conhecimento e utiliza esse 

meio nas suas atividades diárias.  

 

Os tópicos relacionados aos documentos foram importantes no contexto histórico e 

político. O momento iniciante, com a revisão de literatura, incitou um caminho para responder 

aos objetivos propostos.  Pode-se dizer que na elaboração dos currículos-2005 dos cursos 

pesquisados, apesar de não ter havido referência diretamente à Lei n. 9.795/99, houve um 

despertar coletivo para formulação de EPA, conforme constatado pelo acesso à informação em 

linguagem adequada.  
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Esta pesquisa contribuirá, certamente, para as discussões sobre o desenvolvimento de 

uma consciência crítica, estimulando a resolução de problemas em relação a aspectos 

socioeconômicos ligados ao meio ambiente. Estes cursos são desenvolvidos num contexto de 

complexidade. Nota-se pelos textos, que houve relevância dos programas propostos.  É possível, 

pois dizer que os currículos-2005 propuseram mudanças culturais, transformação social, ética e 

política, principalmente de saúde para o beneficio das populações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102

 

REFERÊNCIAS  
 
 
ALMEIDA JR., A. R.; ANDRADE, T. N. Publicidade e ambiente: alguns contornos. Ambient. 
Soc.,  Campinas,  v. 10,  n. 1,  2007.  Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo. php? Acesso 
em: 3  mar.  2008.  
 
ALMEIDA, M. Diretrizes curriculares nacionais para os cursos universitários da área da 
saúde. Londrina: Rede UNIDA, 2005. 91 p. 
 
ANDRÉ, M. E. D. A. O papel mediador da pesquisa no ensino de didática. In: ANDRÉ, M. E. D. 
A.; OLIVEIRA, M.R.N.S. (Orgs.). Alternativas do ensino de didática. Campinas: Papirus, 
1996. p. 1-60. (Coleção Prática Pedagógica).  
 
ANTUNES, P. B. Manual do direito ambiental. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 
2008.  
 
BARCELOS, J. H.; LANDIM, P. M. B. Formação de recursos humanos em análise ambiental: 
pioneirismo da UNESP. In: TAUK-TORNISIELO, S. M.; GOBBI, N.; FOWLER. H.G. (Org.). 
Análise ambiental: uma visão multidisciplinar. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista, 1995. p.107-113. (Natura-Naturata).  
 
BEZERRA, T. M. F. O direito à educação e o acesso ao ensino superior. Fortaleza: Edições 
Universidade Federal do Ceará, 1984.  
 
BRASIL. Lei nº. 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de organização e 
funcionamento de ensino superior, e da outras providencias. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 29 de nov.1968. Disponível 
em:<http://www. 6. senado.gov.br/legislação/ ListaNormas. action?tipo_norma= 
LEI&numero=005540&data=1968-23k>. Acesso em: 26 nov. 2008. 
 
_____. Decreto nº. 73.030, de 30 de outubro de 1973. Cria, no Âmbito do Ministério do Interior a 
Secretaria Especial do Meio Ambiente (sema), e da outras providencias. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 30 out. 1973.  
Disponível em<http://www.6.senado.gov.br/sicon/L.action?codigoBase=2&codigoDocumento=2 
02556 -17k >. Acesso em: 30 jan. 2008. 
 
_____. Constituição (1988). Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
 
_____. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a política nacional do meio ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 9 set. 1981. Disponível em: < 
http://www.Lei.adv.br/6938.81html>. Acesso em: 2 out. 2005. 
 
_____. Lei nº 8.080, de 20 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 
e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 



 
 

103

 

Brasília, DF, 20 set. 1990. Disponível em: <http://www.saude inf.br/legel./lei8080.htm>. Acesso 
em: 6 out. 2005. 
 
_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 
20 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planeta educacao.com.br/novo/legislacao/ldb.pdf >. 
Acesso em: 30 jan. 2008. 
 
_____. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas aos crimes ambientais. Diário Oficial [da] República 
Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 fev. 1998. Disponível em: 
<http://www.ibama.gov.br/fauna/legislacao/lei_9605_98.pdf >. Acesso em: 08 fev. 2008. 
 
_____. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999.  Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial [da] 
República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 28 abr. 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L9795.htm - 25k>. Acesso em: 8 fev. 2008. 
 
_____. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII 
da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e 
dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 7 jul. 2000. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9985.htm - 80k >. 
Acesso em: 4 abr. 2008. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde ambiental e gestão de resíduos de serviços de saúde. 
Brasília, 2002. 317 p. 
 
_____.Regulamentação RDC n. 306/2004. Dispõe sobre regulamentação técnica para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 7 dez. 2004. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br >. 
Acesso em: 20 dez. 2004. 
 
_____.Resolução n. 358/2005, de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre tratamento e disposição final 
dos resíduos dos serviços de saúde, aprimorando procedimentos na CONAMA 283/2001, e dá 
outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 28 ago. 2005. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br.port/conama/res/res05/res35805.html>. Acesso em: 25 abr. 2005. 
 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portfólio. Brasília, 2006b. p. 46-47. (Série Documentos 
Técnicos, n. 7). 
 
_____. Agenda 21 Brasileira. Agendas 21 Locais. Disponível em: 
<http://www.ana.gov.br/gestãoAdministrativa/gestão/ Agenda21/iniciar.html – 2k>. Acesso em: 
17 maio 2008a. 
 



 
 

104

 

BRASIL. Ministério da Educação. Informações sobre a educação no Brasil, programas e 
projetos, notícias, e links de interesse. Disponível em: <http://www.mec.gov.br/-3k>. Acesso 
em: 20 jun. 2008b. 
 
BRASIL. Ministério da Educação. Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior/ 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Avaliação externa de 
instituições de educação superior: diretrizes e instrumento. Brasília, DF, 2006a. 
 
CARTA de Belgrado. In: ENCONTRO DE BELGRADO, 1975, Belgrado. Disponível em: < 
http://www.mec.gov.br/se/educação ambiental/tbilis02.shtm>.  Acesso em: 13 jul. 2004. 
 
CARTA da Terra. In: PROGRAMA Carta da terra. Rio de Janeiro, 1997. Disponível em: < 
http://www. paulofreire.org/cartat.htm>. Acesso em: 7 nov.2005. 
 
CASCINO, F. Educação ambiental: princípios história formação de professores. 3. ed. São 
Paulo: Editora Senac, 2003.  
 
CONFERÊNCIA de Tbilisi. In: CONFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL SOBRE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, 1977, Tbilisi. Disponível em: <http:// 
www.verdescola.org/downloads/tratado_tbilisi pdf >. Acesso em: 14 fev. 2008.  
 
DECLARAÇÃO de Estocolmo. In: DECLARAÇÃO da Conferência das Nações Unidas sobre o 
Meio Ambiente. Estocolmo, 1972. Disponível em: <http://www.vitaecivilis.org. 
br/anexos/Declaração _ Estocolmo_ 1972. pdf_> . Acesso em: 13 fev. 2008. 
 
DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir: relatório para a UNESCO da comissão 
internacional sobre educação para o séc. XXI. 7. ed. São Paulo: Cortez , 2002.  
 
DIAS, A. M. I. et al. Projeto pedagógico de curso: graduação em Farmácia, Odontologia e 
Enfermagem. Fortaleza: Edições Universidade Federal do Ceará, 2006. 63p. 
 
DUARTE, R.H. História e natureza. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.  
 
DRÈZE, J.; DEBELLE, J. Concepções da universidade. Fortaleza: Edições UFC, 1983. 131p. 
 
ENRICONE, D. Valores no processo educativo. In: EURICONE, D. et al. Valores no processo 
educativo. 2. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 1992. p.11-23. 
 
FONSECA, F. E. A convergência entre a proteção ambiental e a proteção da pessoa humana no 
âmbito do direito internacional. Rev. Bras. Polít. Int.,  Brasília,  v. 50,  n. 1,   2007.   Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?>. Acesso em: 6 out. 2008. 
 
FIORILLO, C. A. P.; RODRIGUES, M. A. Manual de direito ambiental e legislação aplicável. 
São Paulo: Max Limonad, 1997.  
 
FIORILLO, C. A. P. Curso de direito ambiental brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  
 



 
 

105

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 22. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 1996. (Col. Leitura). 
 
_____. Educação como prática da liberdade. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001.  
 
GADOTTI, M. Educação e poder: introdução à pedagogia do conflito. 8. ed. São Paulo: Cortez, 
1988.  
 
GUTIÉRREZ, F.; PRADO, C. Ecopedagogia e cidadania planetária. 3. ed. São Paulo: Cortez, 
2002.  
 
HARDIN, G. O caminho para o ensino relevante. In: MORRIS, W. H. (Org.). O ensino 
superior: teorias e prática. Rio de Janeiro: Zarhar Editores, 1972. p.127 -148. 
 
HIRATA, M. H. O laboratório de ensino e pesquisa e seus riscos. In: HIRATA, M. H.; 
MANCINI FILHO, J. M. Manual de biossegurança.  São Paulo: Manole, 2002. p. 1-19.  
 
IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. 3. 
ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
 
JACOBI, P. R. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de Pesquisa, n. 118, 
p. 189- 205, mar. 2003a. 
 
_____. participación de la ciudadanía y fortalecimento de su intervención activa en la lucha 
contra la contaminación atmosférica em América Latina. In: SIMIONI, D. Contaminación 
atmosférica y consciência ciudadana. Santiago, Chile: Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2003b. p. 67-94. 
 
_____ Educação Ambiental: o desafio da construção de um pensamento crítico, complexo e 
reflexivo. Educ. Pesqui., São Paulo, v. 31, n. 2, p. 233-250, maio/ago. 2005. 
 
JARDIM, W. F. Gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios de ensino e pesquisa. 
Quím. Nova, v. 21, n. 5, p. 671-673, 1998. 
 
LIEBMANN, H. Terra um planeta inabitável?: da antiguidade até os nossos dias, toda a 
trajetória poluidora da humanidade. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1979. 
LEFF, E. La complejidad ambiental.  México, DF: Veintiuno, 2000.  
 
LEITE, A. L. T. A.; MEDINA, N. M. Educação ambiental: curso básico a distância: 
documentos e legislações da educação ambiental. 2. ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 
2001. 
  
LEITE BARBOSA, A. P. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: ed.UECE, 2001.  
LIMA, J. S.; MOCHEL, F. Rio + 10: parcerias entre Brasil e a Alemanha para o desenvolvimento 
sustentável. In: FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER. Rio + 10: Joannesburgo: rumos ao 
desenvolvimento sustentável: experiências da Alemanha e do Brasil. Fortaleza, 2002. p. 175- 
191. 



 
 

106

 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de 
pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 2. ed. 
rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 1996.  
 
_____. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, 
projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
 
MELLO, N. A desburocratização do crédito de máquinas. Leansing 35 anos: informativo da 
Abel. 25 anos, São Paulo, ed 172, p. 9 jul/ago/set. 2005. Disponível em: < http:// www. 
leasingabel.com.br/site/associados/Administração/Informativos/ Abel Especial 35 anos-
parte1.pdf.>. Acesso em: 17 maio 2008. 
 
MILARÉ, E. Direito do ambiente. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.  
 
MINAYO, M. C. S. Os muitos brasis: saúde e população na década de 80. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 1999.  
 
_____. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 
2004.  
 
MOSQUERA, J. J. M. O aluno e a aprendizagem de valores. In: EURICONE, D. et al. Valores 
no processo educativo. 2. ed. Porto Alegre: Edipucrs, 1992. p. 46-54. 
 
MUKAI, T. Direito ambiental. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária.  
 
NUNES, E. D. Interdisciplinaridade: conjugar saberes.  Rev. Saúde Debate, Rio de Janeiro, v. 
26, n. 62, p. 249 -258, set./dez. 2002. 
 
OLIVEIRA, H. T. et al. Mapeamento da educação ambiental em instituições brasileiras de 
educação superior: elementos para políticas públicas. Brasília: UFSCar, 2007.  
 
RODRIGUES, A. M. Manejo integrado, risco e vulnerabilidade social: evitar tragédias, corrigir 
problemas? In: PINHEIRO, D. R. C. (Org.). Desenvolvimento sustentável: desafios e 
discussões. Fortaleza: ABC Editora, 2006. p. 57-71. 
RICHARDSON, R. J.; PERES, J. A. S.(Coord.). Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 1999.  
 
RICUPERO, R. Corrupção e consumo conspícuo.Folha de São Paulo, 29 maio 2005. Disponível 
em: <http://www.clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=196 40 - 10k >. Acesso 
em: 17 maio 2008. 
 
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
SORRENTINO, M. et al. Educação ambiental como política pública. Educ. Pesqui., São Paulo 
,v. 31 n. 2,  p. 285-299, maio/ago. 2005.  
 
TEIXEIRA, S. Medicina holística. Rio de Janeiro: Campus, 1998.  



 
 

107

 

TERNOV, I. M. O ensino superior e o direito à educação: a formação ligada ao emprego. In: 
BEZERRA, T. M. F. O direito à educação e o acesso ao ensino superior. Fortaleza: Edições 
UFC, 1984. p. 22-30. 
 
TRÉZ, T. A. O ensino anti-sensorial: os valores da vivissecção na educação científica. In: 
SOUZA, S. C.; BRUGGER, P.; ARRUDA, V. L. V. Tecendo subjetividades em educação e 
meio ambiente. Florianópolis, SC: NUP, 2003. p. 49-63.     
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ. Pró-Reitoria de Graduação. Projeto Pedagógico do 
Curso de Farmácia. Fortaleza, 2005a.  
 
_____. Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia. Fortaleza, 2005b.  
                               
VARGAS, E. V. Rio + 10: parcerias entre Brasil e a Alemanha para o desenvolvimento 
sustentável. In: FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER. Rio + 10: Joannesburgo: rumos ao 
desenvolvimento sustentável: experiências da Alemanha e do Brasil. Fortaleza, 2002. p. 11-15. 
 
VILELA, E. M.; MENDES, I. J. M. Interdisciplinarity and health: bibliographic study. Rev. 
Latinoam. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 11, n. 4, p. 525-531, July/Aug. 2003. 
 
WEIDNER, H. Rio + 10: parcerias entre Brasil e a Alemanha para o desenvolvimento 
sustentável. In: FUNDAÇÃO KONRAD ADENAUER. Rio + 10: Joannesburgo: rumos ao 
desenvolvimento sustentável: experiências da Alemanha e do Brasil. Fortaleza, 2002. p. 65-91. 
 ZANCANARO JÚNIOR, O. Manual de produtos químicos e descarte de seus resíduos.  In: 
HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J. Manual de biossegurança.  São Paulo: Manole, 2002. p. 
121-183.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

109

 

APÊNDICE A 

Significados para Decretos e Leis 

 

Decreto n. 4.281/02 - Decreto n. 4.281/2002  

Decreto 73.030/73 - Decreto de nº. 73.030 de 30 de outubro de 1973 

Decreto Imperial n. 9311/1884 - Decreto Imperial de n. 9311, de 25 de outubro de 1884 

Decreto n. 71.882/73 - Decreto n. 71.882 de 2 de março de 1973 

Resolução n.04/69 - Resolução n. 04, de 01 de julho de 1969 

L.n. 5.540/68 - Lei n. 5.540/68 de 28 de novembro de 1968 

L. n. 6.938/81 - Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981  

L.n. 8.080/90 - Lei n. 8.080 de 20 de setembro de 1990 

L. n. 9.795/99 - Lei n. 9.795 de 27 de abril de 1999 

L. n. 9.394/96 - Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

L.n. 9.605/98 - Lei n. 9.605 de 13 de fevereiro de 1998 

L.n. 9.985/00 - Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000 

L. n. 10.861/04 - Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004 

L. n. 520/1832 - Lei n. 520 de 1832 

L.n. 1.391/16 - Lei n. 1391, em 02 de outubro de 1916 

L.n. 1.254/52 e portaria n. 321/52 - Lei n. 1254, Portaria n. 321 de 07 de abril de 1952 

L. n. 4.662/65 - Lei n. 4662 de 02 de julho de 1965 

L.n. 5.201/67 - Lei n. 5201 de 12 de janeiro de 1967  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

110

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

111

 

ANEXO A 
Integralização Curricular do Projeto Pedagógico (2005) curso de Farmácia- pg. 1 
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ANEXO A 
Integralização Curricular do Projeto Pedagógico (2005) curso de Farmácia- pg. 2 
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ANEXO B 
Integralização Curricular do Projeto Pedagógico (2005) curso de Odontologia 

 


