
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR: 

DISCIPLINARIDADE EM DISCUSSÃO 

 

Autor: AGEU CLEON DE ANDRADE 

Banca examinadora: Prof. Dr. Victor de Araújo Novicki (presidente e orientador); Profª Drª Lúcia 

Regina Goulart Vilarinho; Profª Drª Maria do Carmo Moreira Martins Maccariello (UERJ) 

Data: 29/08/2008 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa o posicionamento de educadores ambientais, professores de Instituições de 

Ensino Superior (IES) e pesquisadores da ANPEd em relação à oferta de disciplina Educação 

Ambiental (EA), que constatou-se existir no ensino superior, apesar do movimento ambientalista e 

da Política Nacional de Educação Ambiental serem contrários à oferta desta disciplina. O estudo 

ancora-se no Paradigma da Teoria Crítica e adota como parâmetros de análise concepções de 

autores que defendem o desenvolvimento sustentável com justiça social, uma concepção de meio 

ambiente que abrange o Homem e que preconizam uma educação ambiental crítica, que 

problematiza os interesses de diferentes atores sociais. Visando alcançar os objetivos propostos, 

foram desenvolvidos os seguintes procedimentos metodológicos: (a) análise de documentos: 

ementas e programas das disciplinas de EA; (b) questionários, com perguntas abertas e fechadas, 

encaminhados aos participantes por correio eletrônico, (c) entrevistas. Em relação à formação 

acadêmica, verificou-se que prevalece uma formação generalista (ciências naturais e humanas) o 

que, em princípio, contribui para um enfoque interdisciplinar. Identificou-se que disciplinas de EA 

são oferecidas em diferentes modalidades (eletiva, obrigatória, optativa) e licenciaturas (Ciências 

Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Física, Matemática, Música, Pedagogia e Química), com 

periodicidade variável. As ementas são atualizadas a cada dois anos em média e os autores 

constantes na bibliografia variam segundo os cursos e objetivos, sendo que alguns autores são 

recorrentes. Há grande variedade de recursos pedagógicos utilizados, mas prevalecem a exposição 

oral e a apresentação de vídeos. Os problemas ambientais locais são abordados nas disciplinas e há 

envolvimento dos docentes em atividades extra-curriculares (movimento ambientalista). Sobre a 

inclusão de disciplinas específicas de EA nos currículos do ensino superior, os participantes da 

pesquisa apresentaram opiniões divergentes: há os que reconhecem na disciplina uma alternativa 

para superar a incapacidade do sistema atual de ensino em incorporar a transversalidade desta 

temática, e os que entendem que a inclusão de disciplina específica significa fragmentar ainda mais 

o currículo de ensino. Portanto, não há um consenso sobre a pertinência da inclusão de disciplina 

específica no currículo, mesmo entre os que oferecem esta disciplina. Sobre a Proposta de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, encaminhada pelo Órgão Gestor da Política 

Nacional de Educação Ambiental ao Conselho Nacional de Educação (CNE), sugerindo a inclusão 

obrigatória de atividade curricular, disciplina ou projetos interdisciplinares na Pedagogia e em 

outras licenciaturas, os entrevistados mostraram-se favoráveis à sua aprovação pelo CNE. 
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