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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR EM SAÚDE 

 

 

RESUMO 

 

 

A Educação Ambiental na formação do ensino superior constitui uma ferramenta 
imprescindível para a implicação das pessoas frente à necessidade de construir uma 
sociedade crítica e ativa diante da relação saúde/ambiente e da necessidade de 
preservação do meio ambiente, pois se reconhece o espaço universitário como 
território pulsante de movimentos de mudança importante para aplicação desses 
preceitos pelo acúmulo de saberes e produções. Buscou-se analisar a Educação 
Ambiental nos cursos de graduação da área de saúde de instituições públicas de 
ensino superior do estado da Bahia, e como objetivos específicos: caracterizar a 
Educação Ambiental nos diferentes cursos de graduação da área de saúde; 
relacionar a matriz curricular dos cursos de graduação da área de saúde às políticas 
nacionais de Educação Ambiental e de saúde; e compreender a correspondência 
entre as matrizes curriculares e o discurso de estudantes e professores dos cursos 
de graduação da área de saúde. Optou-se por uma pesquisa qualitativa e 
quantitativa com abordagem descritiva e exploratória em que foram coletados e 
analisados nos programas e ementas de disciplinas de dezessete cursos de 
graduação na área de saúde em quatro universidades. Posteriormente foi aplicado 
um questionário semiestruturado a estudantes e professores dos cursos de 
graduação em saúde das instituições de ensino estudadas. Os resultados 
apontaram que as disciplinas específicas sobre a temática ambiental na saúde, nos 
cursos de graduação em saúde, são prioritariamente oferecidas nos dois primeiros 
anos de estudo. Dos dezessete cursos de graduação em saúde estudados, quatorze 
apresentam no mínimo uma disciplina específica sobre a temática ambiental na 
saúde, dois cursos apresentam três disciplinas e quatro cursos não apresentam 
nenhuma disciplina sobre Meio ambiente e Saúde na sua matriz curricular. Os 
estudantes avaliaram a matriz do curso em que estuda como ruim em relação ao 
ensino de questões sobre o meio ambiente, contudo reconhecem a importância da 
discussão ambiental na saúde.  Percebe-se que apesar das mudanças curriculares, 
pelas quais os cursos de graduação em saúde vêm passando ao longo dos anos, o 
modelo de formação profissional apresenta foco em técnicas e práticas não 
preventivas. Tal situação evidencia um distanciamento na relação saúde/ambiente e 
na proteção ambiental. Isto faz com que os cursos de graduação em saúde 
minimizem associações entre doenças/saúde e questões ambientais, levando-se em 
conta que tais questões devem ser tratadas como tema transversal na graduação 
em saúde, sinalizando claramente a necessidade de mais discussões e melhor 
incorporação da temática ambiental no campo da saúde. 

Palavras-chave: Ensino Superior; Educação Ambiental; Saúde Ambiental; Meio 
ambiente; Currículo. 
 



 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATION IN HEALTH 

 

ABSTRACT 

 

Environmental education in the formation of higher education is an 
indispensable tool for the involvement of people facing the need to build a critical and 
active society on the relationship between health/environment and the need to 
preserve the environment, because it recognizes the university space as territory of 
major change to the application of these principles by the accumulation of knowledge 
and productions. We sought to analyze the environmental education in 
undergraduate health care from public institutions of higher learning in the state of 
Bahia, and specific objectives: to characterize the environmental education in the 
various undergraduate courses in the area of health; relate the curriculum of 
undergraduate courses in the area of national health policies Environmental 
Education and health, and understand the correspondence between arrays and 
curricular speech of students and teachers of undergraduate healthcare. This is a 
qualitative and quantitative research with descriptive and exploratory approach in 
which they were collected and analyzed in the programs and menus disciplines 
seventeen undergraduate courses in health care at four universities. Subsequently, a 
semi-structured questionnaire to students and teachers of undergraduate courses of 
study in health education institutions was applied. The results showed that the 
subjects focused on environmental issues in health, in undergraduate courses in 
health are primarily offered in the first two years of study. Of the seventeen 
undergraduate courses in health studied, fourteen have at least one specific 
discipline on environmental issues in health, two courses have three subjects and 
four strokes show no discipline on Environment and Health in its curriculum. Overall, 
students rated the matrix of course that studies how bad in relation to teaching issues 
on the environment, yet recognize the importance of environmental health 
discussion. It is noticed that despite changes in the curricula, in which undergraduate 
courses in health spending over the coming years, the model of vocational training 
has focused on technical and non- preventive practices. This situation highlights a 
gap in the relationship between health/environment and environmental protection. 
These causes the undergraduate courses in healthcare minimize associations 
between diseases and environmental issues, taking into account that such questions 
should be presented as crosscutting theme in undergraduate healthcare, reinforcing 
the fragmentary specializations, emphasizing the need for further discussions and 
better incorporation of environmental issues in the healthcare field. 

Keywords: Health, Higher; Education; Environmental Education; Environmental 

Health; Environment; Curriculum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O atual contexto mundial de superprodução e valorização do consumo aliado 

às práticas agressivas do homem aos recursos naturais coloca em destaque a 

relação do homem com o meio ambiente nas discussões e produção do meio 

científico. Tais discussões evidenciam a necessidade de estruturar e construir 

políticas públicas que permitam confrontar esse quadro e produzir ações efetivas no 

cenário ambiental diante das dificuldades em adotar estratégias de proteção 

ambiental. 

A Educação Ambiental, como um dispositivo para implementar alternativas 

diversificadas de mudanças em instituições, exerce um papel fundamental na 

proposição e execução de políticas na educação e na saúde para a sensibilização 

das pessoas frente à necessidade de construir uma sociedade crítica e ativa diante 

da necessidade de preservação do meio ambiente. 

A Lei 9.795 de 27 de abril de 1999 que regulamenta a Educação Ambiental no 

Brasil prevê a inserção da Educação Ambiental na formação do cidadão em todos os 

níveis da educação formal, sendo o Meio ambiente tema transversal nos programas 

educacionais, tendo a interdisciplinaridade como eixo estruturante desse processo. 

Destarte que Mendes, Lewgoy e Silveira (2008) afirmam que a 

interdisciplinaridade vai além de uma justaposição ou adição de diferentes ângulos 

sobre determinados objetos de análise, já que nela as disciplinas se comunicam 

umas com as outras, confrontam e discutem as suas perspectivas, estabelecendo 

entre si uma interação mais forte.  

Considerando a importância da temática ambiental no campo da saúde e a 

visão integrada do mundo, no tempo e no espaço, em que o conceito de saúde 

engloba a inter-relação entre diversos seguimentos e determinantes, dentre eles o 

fator ambiental, sobressaem-se as instituições de ensino como territórios 

privilegiados na implementação de atividades que potencializem essa reflexão na 

formação educacional do ensino acadêmico (EFFTING, 2007).  

O ensino superior desponta como território pulsante de movimentos de 

mudança importante para aplicação do conhecimento sobre os impactos das ações 

do homem sobre o Meio ambiente pelo acumulo de saberes e produções. Contudo a 

Educação Ambiental no contexto acadêmico ainda é pouco investigada no país, 
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estando os estudos concentrados no ensino básico, e mesmo na formação em 

saúde pouco se aborda os problemas ambientais visto como causadores de 

doenças. 

O olhar sobre a relação entre o meio ambiente e a saúde humana deve partir 

do princípio de que é possível e necessário intervir, implicando sujeitos para 

transformar, e de que é possível escolher um rumo que leve à vida saudável e com 

qualidade, de forma solidária (MINAYO, 2007). 

É importante que o binômio saúde/doença seja entendido como um processo 

coletivo, e que o ambiente seja o espaço para análise e intervenção, buscando 

identificar as relações entre as condições de saúde e seus determinantes culturais, 

sociais e ambientais, dentro dos ecossistemas modificados pelo trabalho humano, 

através de um enfoque interdisciplinar (SABROZA e WALTNER-TOEWS, 2001.p.4).  

No Brasil desde século passado, as questões ambientais tradicionalmente 

relacionadas à saúde são uma preocupação quase que exclusiva de instituições 

voltadas ao saneamento básico, como água, esgoto e lixo (TAMBELLINI & 

CÂMARA, 1998). A Lei 8.080 de 1990 que dispõe sobre a Política Nacional de 

Saúde, destaca o Meio ambiente como fator determinante e condicionante do 

processo saúde e doença, o que potencializa essa temática na formação do 

profissional de saúde.  

A partir do final do século XX, o Sistema Único de Saúde (SUS) busca 

reorganizar a atenção primária em saúde privilegiando os territórios da Estratégia de 

Saúde da Família como espaços de produção do cuidado tendo uma equipe de 

saúde responsável pela saúde daquela população.  

Nesses territórios, é onde se organizam os movimentos sociais e onde poderá 

se exercer a pressão sobre as condições do meio ambiente, ele é também mediado 

pelas possibilidades de contatos e relações em rede, sejam elas institucionais ou 

comunitárias, que fazem parte ou transcendem o território, em uma relação contínua 

de influência mútua em permanente movimento (MONKEN & BARCELLOS, 2005).  

Trata-se de ações de promoção da saúde para melhoria da qualidade de vida 

da população, em que a efetividade das ações de promoção da saúde está 

condicionada pela potencialidade das ações humanas no território, e as 

consequências das ações do homem no Meio ambiente podem impactar 

positivamente ou negativamente na saúde humana. 
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Possibilitar territórios sustentáveis e saudáveis para promoção da saúde e 

prevenção de riscos e agravos pressupõe o intercâmbio de conhecimentos e 

experiências, que implica integrar iniciativas interdisciplinares voltadas para esses 

territórios. A utilização de tecnologias sociais, participativas e abordagem 

integradora dos princípios e valores do Desenvolvimento Sustentável e da Promoção 

da Saúde constitui desafio relevante e atual para gestores, movimentos sociais e 

acadêmicos (GALLO et al., 2012). 

A reorientação interdisciplinar do desenvolvimento do conhecimento e da 

formação profissional no campo da saúde é fundamental para que essa 

preocupação se transforme em ações efetivas (FREITAS, 2003). Para Mendes, 

Lewgoy e Silveira (2008) a interdisciplinaridade, no campo da saúde, coloca o 

processo de intervenção por meio de um sistema baseado na pluralidade de 

cuidados para a saúde, a fim de atender às necessidades, demandas, aspirações 

individuais e coletivas, como um processo técnico, científico e político, buscando a 

substituição de uma concepção fragmentária do saber científico por uma concepção 

unificada. 

O próprio conceito da saúde coletiva veio de discussões da década de 1970 

em que os proponentes e defensores do Movimento de Reforma Sanitária brasileira 

entendiam que os problemas e necessidades de saúde deveriam ser enfrentados de 

forma interdisciplinar, pois envolviam sujeitos e organizações que demandavam 

questões biológicas, porém envolviam questões psicossociais, econômicas, 

culturais, ambientais, entre outras. Neste sentido a clínica também passou a ser 

vista de forma ampliada para produção do cuidado na atenção à saúde. 

Profissionais e instituições acadêmicas das mais variadas áreas do 

conhecimento vêm-se envolvendo no debate ambiental relacionado ao 

desenvolvimento sob uma perspectiva interdisciplinar, contudo, a relação de 

profissionais e de instituições de Saúde Pública neste debate mais amplo sobre as 

questões ambientais é relativamente incipiente (PORTO, 1998). 

Nas políticas de educação brasileira, a discussão sobre Educação Ambiental 

deve ser uma realidade também no ensino superior como previsto na legislação. 

Nesse sentido faz-se necessário investigar como os currículos dos cursos de 

graduação na área de saúde, estão sendo articulados, com vistas a integrar de 

maneira interdisciplinar a Educação Ambiental nos diversos territórios da produção 

do cuidado.  
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Diante do exposto questiona-se: a Educação Ambiental nos cursos de 

graduação da área de saúde de instituições públicas de ensino superior do estado 

da Bahia responde às políticas nacionais de Educação Ambiental e saúde? Tendo 

como pressuposto que: 

Há um distanciamento entre as políticas nacionais de Educação Ambiental e 

saúde no ensino superior em saúde na Bahia, na medida em que a fragmentação 

dos currículos acadêmicos dos cursos de graduação na área de saúde em 

disciplinas sem interação entre si implicam na desarticulação entre os fatores 

determinantes da saúde e a Educação Ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

2.1.1 Analisar a Educação Ambiental nos cursos de graduação da área de saúde de 

instituições públicas de ensino superior do estado da Bahia. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Caracterizar a Educação Ambiental nos cursos de graduação da área de 

saúde. 

2.2.2 Relacionar a matriz curricular dos cursos de graduação da área de saúde às 

políticas nacionais de Educação Ambiental e de saúde. 

2.2.3 Compreender a correspondência entre as matrizes curriculares e o discurso de 

estudantes e professores dos cursos de graduação da área de saúde. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 A Educação Ambiental em instituições de ensino de saúde 

 

 O homem é um componente do meio em que vive, e a forma com que ele 

utiliza os recursos disponíveis no meio ambiente gera resultados tanto para ele 

mesmo quanto para os outros componentes, por isso é crucial que o mesmo esteja 

sensibilizado para a necessidade de mitigar os impactos das suas ações sobre o 

ambiente. 

Dessa forma a Educação Ambiental nasce como um processo que conduz a 

um saber ambiental materializado nos valores éticos e nas regras políticas de 

convívio social e de mercado, que implica a questão distributiva entre benefícios e 

prejuízos da apropriação e do uso da natureza (SORRENTINO, 2005). 

 A forma com que o homem enxerga os recursos naturais disponíveis na sua 

própria realidade pode determinar se as ações dele para com esses recursos serão 

nocivas ou não, se trarão ou não impactos no meio ambiente e consequências para 

a sua própria saúde, por isso a Educação Ambiental deve fazer parte do cotidiano 

das pessoas. 

A Política Nacional de Meio ambiente (PNMA), regulamentada pela lei 9.795 

de 1999, estabeleceu em 1981, no âmbito legislativo, a necessidade de inclusão da 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino no país, incluindo a educação da 

comunidade. A mesma lei entende a Educação Ambiental como: 

 
 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade (BRASIL, 1999, p.1).   

 
 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) é um dispositivo para 

mudanças nas políticas públicas em geral e das políticas e planejamentos 

curriculares de instituições de ensino do Brasil, que visa inserir a temática ambiental 

na realidade do ensino brasileiro, e com isso produzir ações efetivas de proteção 

ambiental.  
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Tal perspectiva busca refletir sobre as práticas em sociedade, num contexto 

marcado pela degradação permanente do meio ambiente, que envolve uma 

necessária articulação com a produção de sentidos sobre a Educação Ambiental em 

todos os níveis de ensino, conforme preconizado pelas políticas e legislação 

(JACOBI, 2003).  

Kawasaki e Carvalho (2009) afirmam que nas duas últimas décadas tem se 

notado no campo investigação científica brasileira um aumento qualitativo das 

pesquisas sobre Educação Ambiental, com considerável amplitude e a abrangência 

dessa área, observada na diversificação de temáticas, linhas de pesquisa, áreas do 

conhecimento, sujeitos envolvidos, abordagens teóricas e metodológicas e contextos 

educacionais. 

No entanto, nos resultados de muitas pesquisas que analisam as práticas de 

Educação Ambiental, fica marcado o caráter conservacionista e naturalista das 

abordagens realizadas por meio de disciplinas, principalmente Biologia e Ecologia, o 

que sem dúvida, reforça a abordagem naturalista que deixou marcas profundas nas 

práticas da Educação Ambiental escolar (KAWASAKI & CARVALHO, 2009). 

Sabe-se que, a abordagem específica e isolada da Educação Ambiental, no 

cotidiano das práticas educativas, partiu principalmente da raiz disciplinar na qual ela 

surgiu nos currículos escolares, e que vencer essa barreira imposta pelas disciplinas 

é um dos principais desafios para a inserção da temática ambiental interdisciplinar 

na área da educação como um todo. 

De fato a degradação ambiental vem afetando os ecossistemas e provocando 

o desequilíbrio de várias formas de vida que integram a diversidade natural, e 

consequentemente produzindo riscos e agravos à saúde coletiva. A poluição do ar, 

das águas e do solo, o acúmulo e o descarte indevido de resíduos, o desmatamento 

de matas e florestas, são só alguns exemplos de impactos ambientais que geram 

problemas diretos à saúde das pessoas, como doenças respiratórias, infecções e 

intoxicação devido ao contato com produtos químicos, ou resquícios dos mesmos, 

cada vez mais utilizados na produção de bens de consumo, de alimentos e até 

mesmo no uso diário pela população em geral.  

Sendo assim, a Educação Ambiental não deve ser inserida na educação 

como conteúdo ou disciplina específica, pelo contrário, deve ser articulada a outras 

áreas e linha de conhecimento permitindo a construção interdisciplinar do mesmo. 

Moradillo e Oki (2004) sugerem que a Educação Ambiental deve proporcionar 
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experiências que possibilitem colocar as pessoas em contato direto com o mundo e 

sensibilizá-las para os ecossistemas, dentro de currículos interdisciplinares, que as 

envolve a discutir a importância do ambiente para a saúde e o bem estar do homem 

e para o exercício da cidadania. 

Para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES, 2009), no mundo contemporâneo, caracterizado por formas de produção 

do conhecimento que tomam como objeto fenômenos que se colocam entre 

fronteiras disciplinares, a complexidade do problema requer diálogo entre e além das 

disciplinas. Diante disso, desafios teóricos e metodológicos colocam-se para 

diferentes campos da ciência e tecnologia. 

 Dessa forma, o conhecimento entre saúde e os seus determinantes, 

sobretudo o meio ambiente, não deve ser dissociado, já que é imprescindível pensar 

e agir sobre eles quando se aspira promover qualidade de vida das pessoas, da 

mesma forma que é impossível promover o desenvolvimento sustentável sem 

superar as necessidades de saúde das pessoas. 

Considera-se que a Educação Ambiental deve ser herdeira do pensamento 

pedagógico crítico e propositivo, ainda presente nos dias atuais, iniciado por Anísio 

Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e tantos outros professores, em nome de uma 

competência técnica específica, atualizando o compromisso político de intervir e 

participar constantemente da transformação social (REIGOTA, 2007). 

O compromisso político da educação com outros setores que compõem a 

sociedade vem sendo abordado por inúmeros pensadores da educação brasileira, 

inserindo a educação como um caminho necessário a ser percorrido no longo 

processo de enfrentamento das desigualdades sociais presentes na história do 

desenvolvimento do país e intensificadas na atualidade.  

Pensar Educação Ambiental no contexto da educação formal e não formal 

tem que ser uma tarefa contínua, e a avaliação desse processo é uma parte 

fundamental para que sejam alcançados os objetivos propostos. A eficácia das 

políticas de Educação Ambiental deve ser questionada continuamente com vistas a 

identificar as potencialidades e desafios que envolvem sua aplicação em instituições 

de ensino. 

Não se pode esquecer que o contexto que vivenciamos atualmente está 

totalmente voltado para a produção em massa e para o alto consumo, e que as 

políticas públicas tendem a beneficiar a economia e negligenciar áreas 
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potencialmente importantes, como a saúde, o meio ambiente e a educação. Isso 

indica o quão complexo pode ser produzir práticas integradoras e interdisciplinares 

num contexto desfavorável a elas.  

A instituição de ensino faz parte da conjuntura sociopolítica, que desenvolve 

suas atividades a partir de análises e referenciais teóricos os mais variados 

possíveis. Com isso, a temática ambiental se insere, refletindo nas práticas dos 

educadores um sentido de vida para futuras gerações (TAMAIO, 2000). 

Levando-se em consideração que a instituição de ensino em si é composta 

por uma comunidade acadêmica, que envolve profissionais de inúmeras áreas e 

setores, estudantes e educadores, que as suas proposições e ações devem estar 

articuladas com a realidade a qual pertence, pois o ensino, a pesquisa e a extensão 

desenvolvidas pela comunidade acadêmica devem alcançar os anseios da 

comunidade em geral, torna o papel da universidade complexo e fundamental para o 

desenvolvimento local, regional e até nacional. 

O Ministério da Educação (MEC) destaca a importância da Educação 

Ambiental no contexto da prática de educação formal, porém aponta que ainda há 

limitação nesse processo, sendo que muitas vezes tem sido vista e aplicada de 

maneira simplista, ou é geralmente orientada pela inserção de conteúdos na área 

biológica (BRASIL, 2001a).  

No entanto, mesmo reconhecendo a importância da Educação Ambiental e as 

dificuldades de inseri-la com mais profundidade na educação formal, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, o Ministério da Educação vem, ao longo dos anos, 

priorizando as ações e programas educativos voltados para o meio ambiente na 

base do ensino fundamental. 

Para Effting (2007) a instituição de ensino, dentro da Educação Ambiental, 

deve sensibilizar o estudante a buscar valores que conduzam a uma convivência 

harmoniosa com o ambiente e as demais espécies que habitam o planeta, 

auxiliando-o a analisar criticamente os princípios que tem levado à destruição 

inconsequente dos recursos naturais e de várias espécies. 

É necessário reafirmar que em todos os lugares do mundo as relações de 

causa e efeito entre as mudanças ambientais e a saúde humana são complexas, e 

que os ecossistemas são indispensáveis para o bem-estar de todas as pessoas 

independente de onde elas vivam (OPAS, 2009).   
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Ecossistema pode ser conceituado como um sistema de organismos vivos e 

do meio com o qual trocam matéria e energia, que contém componentes bióticos 

(plantas, animais, microorganismos) e abióticos (água, solo, etc.) que interagem 

para formar uma estrutura com uma função (PILLAR, 2002, p.1). 

É interessante observar a abrangência do conceito de ecossistema, 

principalmente entendendo-se que existe uma gama de organismos vivos com uma 

conexão inevitável entre eles num determinado meio, e que o consumo de energia 

num ecossistema qualquer nunca é feito sem que haja um resíduo ou uma sobra, 

por isso a produção e o consumo exagerado são sempre lembrados como as 

principais causas da degradação dos recursos naturais, sendo que as “sobras” 

dessas ações, e as suas consequências para a vida dos próprios organismos vivos, 

é quase sempre nociva.  

Ressalta-se também que pesquisadores dos efeitos das agressões ao meio 

ambiente na saúde humana tem utilizado o termo “enfoque ecossistêmico” como um 

conceito novo que conecta a gestão ambiental integrada com uma compreensão 

holística da saúde humana, considerando os importantes fatores sociais, 

econômicos e culturais inerentes a um ecossistema (FEOLA & BAZZANI, 2002). 

De acordo com Minayo (2007) o casamento da ideia de ecossistema e saúde 

humana, compondo a proposta de enfoque ecossistêmico da saúde humana é fruto 

de preocupações práticas e está fundamentado na construção de nexos que 

vinculam as estratégias de gestão integral do meio ambiente (ecossistemas 

saudáveis) com uma abordagem complexa da ecologia da promoção da saúde 

humana. A mesma autora ainda destaca que toda teoria ecossistêmica de saúde 

parte do princípio de que é possível e necessário intervir para transformar e de que é 

possível escolher um rumo que leve à vida saudável e com qualidade, de forma 

solidária. 

Considerar que sempre existe uma reação para o gasto de energia e para o 

uso e consumo dos recursos num determinado ecossistema, e que a organização do 

mesmo define de que forma se desenvolverá a vida dos organismos vivos, vincula 

diretamente as concepções de saúde e meio ambiente, pois a depredação dos 

recursos existentes num ecossistema é prejudicial à vida dos habitantes dele, uma 

vez que vivendo num território (ecossistema) insustentável a qualidade de vida do 

habitante será afetada. 
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Com base em Morales (2009), a universidade é um dos espaços de formação 

que busca problematizar e atender a novas demandas sociais e profissionais que 

requer o mercado de trabalho, o que exige de si mesma uma redefinição e 

adequação dos processos de formação. Por isso, é necessário pensar na formação 

profissional, direcionada ao campo da Educação Ambiental, e as Instituições de 

Ensino Superior (IES) a tentativa de superar o paradigma dominante e as 

fragilidades impostas pelo mesmo.  

As funções da universidade extrapolam as atividades de ensino, por isso é 

necessário investimento e dedicação também nas atividades de pesquisas e 

extensão, visando o desenvolvimento sustentável, inclusive da própria instituição de 

ensino, pois muitas vezes a própria universidade não conta sequer com um 

programa de gerenciamento de resíduos ou com projetos e programas que visem 

desenvolver ações de Educação Ambiental na mesma.  

Segundo Akerman et al. (2007) os questionamentos sobre os modelos de 

desenvolvimento e suas lógicas de produção vem sendo analisados em quase todo 

o planeta, interrogando-se e exigindo-se a tomada de medidas sobre os custos 

ambientais (degradação, poluição e uso irracional de recursos, etc.), sociais e 

econômicos (exclusão, iniquidades, não redução dos níveis de pobreza, injustiças, 

etc.). 

A abordagem do envolvimento e da contribuição da universidade para um 

futuro sustentável beneficia-se de uma melhor compreensão se nos centramos no 

modo como as organizações acadêmicas têm operacionalizado a incorporação dos 

princípios da sustentabilidade no quadro das suas missões, funções, cultura 

organizacional e atividades (COUTO e BRYAN, 2005). 

Vale ressaltar legislação brasileira prevê que a Educação Ambiental, como 

dispositivo de mudança, deve ser discutida em todos os meios de formação do 

estudante, em todos os níveis de ensino. Nessa perspectiva, o papel da 

universidade deve ser também avaliado com frequência, com intuito de perceber 

como a Educação Ambiental tem sido abordada, já que o ambiente universitário 

propõe a reflexão crítica na formação de profissionais cidadãos.  

 

3.2 A Formação em saúde e o desenvolvimento sustentável 
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O Brasil avançou ao longo dos últimos anos, com grades conquistas da 

sociedade, sobretudo, no setor saúde, com a criação do SUS, mas ainda enfrenta 

problemas básicos de estruturação, efetividade e acesso a serviços e equipamentos 

públicos básicos, como educação, infraestrutura, saneamento básico e saúde.  

Tais problemas refletem diretamente no quadro de saúde da população. Aqui, 

cabe citar as particularidades vistas na transição epidemiológica de países em 

desenvolvimento, na qual se soma a agenda tradicional dos problemas de saúde 

enfrentados pela população ao longo de décadas, com as novas doenças e agravos 

decorrentes da mudança de hábitos da população e agregação de novos estilos de 

vida, alimentação e moradia. 

Mendes (2011) chega a afirmar que o Brasil é bem o retrato da acumulação 

epidemiológica, sendo que mais de 50% da mortalidade atualmente já se deve a 

doenças do aparelho circulatório e a causas externas, no entanto permanecem as 

doenças infecciosas e desnutrição, ressurgem a dengue e a cólera e cresce os 

casos de AIDS. 

Nota-se também que a urbanização tem sido um fator determinante para a 

mudança do perfil epidemiológico e da situação de saúde, especialmente nas 

grandes cidades, em que as condições de vida vêm se deteriorando, seja pelo 

resultado direto da industrialização, pela pressão demográfica sobre o meio 

ambiente, ou ainda pelas grandes desigualdades sociais ampliadas em meio aos 

dois processos citados. 

As cidades vêm crescendo vertiginosamente sem o devido acompanhamento 

de infraestrutura básica, gerando ambientes insalubres e exclusão social, e isso 

torna a Educação Ambiental fundamental, pois assim, indivíduos, famílias e 

coletividade, sensibilizados, capacitados e fortalecidos para o enfrentamento dessas 

questões, obtêm condições para identificar, conhecer, analisar e avaliar os motivos 

de ocorrência dos problemas que afetam a saúde. Ainda, podem tomar consciência 

dessa realidade e participar das decisões para modificá-la (Moisés et al., 2010). 

Aqui emerge a concepção de participação social como uma ferramenta do 

processo de Educação Ambiental, ferramenta essa já apontada no campo da saúde 

como necessidade básica para se alcançar níveis de saúde satisfatórios, uma vez 

que a participação das pessoas é fundamental para que sejam identificados os 

problemas que afetam a sua realidade. 
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Moisés et al., (2010) concluem ainda que a educação em saúde, a Educação 

Ambiental e a mobilização social são processos permanentes de transformação 

social, pois contribuem para o exercício democrático do controle social em ações de 

saneamento do meio . 

A industrialização e a valorização do consumo geram grandes demandas de 

produção, com o descarte feito cada vez mais rápido, são inúmeros produtos, 

principalmente produtos eletrônicos que ficam obsoletos em um período de tempo 

mais curto, gerando um ciclo de produção contínuo e menos compromissado com os 

danos produzidos, como a contaminação do solo, da água, a maior produção de 

resíduos nocivos à saúde, o que também implica em maior demanda por serviços de 

saúde, saneamento, infraestrutura e também por educação. 

Tem-se de um lado o crescimento de grandes empresas e da produção de 

bens de consumo, e do outro o crescimento da desigualdade social, e como 

apontado por Mendes (2011), as populações pobres vão sendo pressionadas para 

as periferias, caracterizadas pela ausência de condições básicas de infraestrutura 

urbana e por padrões indesejáveis de cidadania. 

Nessa ótica, é possível identificar o quão próximos estão os desafios para o 

desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento, como o Brasil, com a 

situação de vida das pessoas, que enfrentam em seu cotidiano as dificuldades 

impostas pela desigualdade social e os danos oriundos de um desenvolvimento 

focado estritamente na produção. 

A formação de profissionais capacitados para responder a essa necessidades 

emergentes e reemergentes, envolve a Educação Ambiental na proteção dos 

recursos naturais, com papel de destaque nesse processo, como fator transversal na 

formação dos professores, na aplicação da temática nos currículos acadêmicos. 

No setor saúde a formação de profissionais é uma das questões mais 

discutidas no contexto da Saúde Pública, que para Ribeiro (2004) é um campo de 

conhecimento que abrange uma série de subáreas e da prática que lhe dão uma rica 

e importante diversidade. Entretanto, a ênfase relativa dada às diferentes subáreas 

tem variado ao longo da história, dependendo do momento político e das questões 

de saúde mais relevantes, em cada período e local geográfico. Também não se 

pode esquecer a influência econômica na política de saúde brasileira que dificulta a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) para uma melhor qualidade de vida 
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e reforça a saúde valor de consumo para o fortalecimento da indústria farmacêutica, 

de equipamentos e de outros segmentos. 

As mudanças na política de saúde no país tem direcionado a reorganização 

da atenção básica que resgata os sujeitos sociais, a dinâmica de interesses, as 

relações de cidadania e direito, através de uma ação social que atenda as 

necessidades da população nos territórios onde vivem. Tal perspectiva envolve 

ações no ambiente com ênfase na promoção da saúde para proteção à vida.  

Segundo Mendes (1993, pág.7) 

 

 

Muito além de ser meramente o espaço político-operativo do sistema 
de saúde, o território do distrito sanitário ou do município, onde se 
verifica a interação população-serviços no nível local, caracteriza-se 
por uma população específica, vivendo em tempo e espaço 
determinados, com problemas de saúde definidos e que interage com 
os gestores das distintas unidades prestadoras de serviços de saúde. 
Esse espaço apresenta, portanto, além de uma extensão geométrica, 
um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, 
político, social e cultural, que o caracteriza como um território em 
permanente construção. 

 

 

A incorporação das questões do Meio ambiente nas políticas de saúde, e a 

integração dos objetivos da saúde ambiental são emergentes, principalmente 

quando se pensa na formação em saúde. O profissional de saúde deve como 

qualquer cidadão estar munido  conhecimento que direcione suas ações com vistas 

à efetivação de suas práticas diante das necessidades impostas pela sociedade. 

Tal situação envolve um contexto em que o crescimento econômico pouco 

tem minimizado as desigualdades socais e continua a deslocar a população carente 

para áreas periféricas sem infraestrutura, com carência de equipamentos sociais e 

com menor proteção ambiental, e que gera histórias de vida e saúde excludentes e 

diversificadas. 

Além da produção em massa de bens de consumo, observados de uma ótica 

mais geral, por parte de grandes empresas e multinacionais, é importante também 

perceber que o consumo exagerado e a geração de resíduos é uma constante em 

todos os setores da sociedade, desde o macro, protagonizado por grandes produtos 

industriais, até o descuidar com a geração e destinação/descarte dos resíduos 

dentro da casa de um cidadão qualquer. Cabe salientar a produção de resíduos e o 
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gerenciamento de resíduos de micro e pequenas empresas, da agricultura familiar e 

de muitas outras atividades, em menor escala, desenvolvidas por diferentes setores 

da sociedade, até mesmo do setor saúde.  

Para Muller et al. (2013) os resíduos gerados pela assistência à saúde, 

quando gerenciados de forma inadequada, são contaminantes potenciais do solo, da 

água e do ar e, portanto, exigem tratamento específico para a preservação do meio 

ambiente. Cabendo ainda ressaltar que o próprio ambiente de ensino da saúde é um 

constante produtor de resíduos considerados de elevado risco, uma vez que além de 

poder afetar a saúde das pessoas, podem causar danos ao meio ambiente. 

Historicamente, a relação da saúde com o Meio ambiente é percebida como 

fundamental à existência humana desde a antiguidade, devido às influências 

exercidas pela natureza na vida humana. Essa questão iniciou-se mais em uma 

abordagem higienisista, sendo acentuada na modernidade com o crescimento da 

industrialização e da urbanização e suas consequentes repercussões no modo de 

vida das pessoas e na maneira de utilizar os recursos naturais. 

Segundo Ribeiro (2004), as preocupações com a problemática ambiental 

estão inseridas na Saúde Pública desde seus primórdios, apesar de só na segunda 

metade do século XX ter sido estruturada uma área específica para tratar da inter-

relação entre saúde e Meio ambiente que foi denominada de Saúde Ambiental.  

Apesar disso, a abordagem integrada entre saúde e Meio ambiente, é 

recente, datando do final do século XX, quando ambientalistas e sanitaristas 

começaram a perceber que era necessário articular essas áreas para que fosse 

possível responder às novas propostas de saúde como qualidade de vida, 

dependente de fatores condicionantes, dentre eles o fator ambiental (MINAYO, 

2007). 

Essas articulações se fortaleceram na Conferência das Nações Unidas Sobre 

Meio ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, que propôs a Agenda 21, 

como plano de ação para o desenvolvimento sustentável e destacou a importância 

da articulação entre a área ambiental com a saúde, dedicando para isso um capítulo 

denominado: “Proteção e Promoção das Condições da Saúde Humana”. 

 
 

A saúde e o desenvolvimento estão intimamente relacionados. Tanto 
um desenvolvimento insuficiente que conduza à pobreza como um 
desenvolvimento inadequado que resulte em consumo excessivo, 
associados a uma população mundial em expansão, podem resultar 
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em sérios problemas para a saúde relacionados ao Meio ambiente, 
tanto nos países em desenvolvimento como nos desenvolvidos 
(MMA, 2012, cap. 6, p.1). 

 
 

Sabe-se que o conceito de desenvolvimento sustentável motivou, desde o 

início de seu uso, o envolvimento por parte de segmentos da universidade. Na 

sequência do Relatório Brundtland, grupos de universidades constituíram-se em 

signatários de Cartas e Declarações elaboradas em torno dos princípios da 

sustentabilidade expressos pelo relatório (GRAHAM, 2004). Neste contexto, a saúde 

como segmento social foi direcionada para discussões dos determinantes sociais de 

saúde a partir das necessidades e dos problemas da população.  

A Conferência Mundial do Ensino Superior, realizada em Paris em 1998 já 

mencionava que a educação era a chave do desenvolvimento sustentável, 

autossuficiente – uma educação voltada a todos os membros da sociedade, 

segundo modalidades e tecnologias pautadas em conhecimentos versados nas 

novas relações sociais e de trabalho, de tal maneira que cada um se beneficie de 

chances reais de se instruir ao longo da vida (MAYOR, 1998).  

A principal publicação decorrente da Conferência Mundial do Ensino Superior 

de 1998 – “Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e 

Ação” – mostra que as instituições de educação superior têm que educar estudantes 

para que sejam cidadãs e cidadãos bem informados e profundamente motivados, 

capazes de pensar criticamente e de analisar os problemas da sociedade, de 

procurar soluções aos problemas da sociedade e de aceitar responsabilidades 

sociais (UNESCO, 1998). 

Formar profissionais capazes de criticar, refletir e propor alternativas e 

estratégias para solução e minimização de problemas vivenciados pela sociedade, 

sobretudo na sua própria realidade, não pode estar dissociado de formar cidadãos, e 

nesse ponto a instituição formadora, seja ela escola ou universidade, não pode 

pecar. Promover uma educação efetiva diante das necessidades sociais, de saúde, 

ambientais e culturais é mais do que uma das funções da universidade, perpassa a 

necessidade e o direito à qualidade de vida que é reafirmada a cada discussão 

sobre educação. 

No âmbito das relações entre saúde e meio ambiente, com a constatação da 

crise ambiental nos anos 70, advinda dos modos de produção altamente 

degradantes e impactantes tanto para o meio ambiente quanto para a saúde 
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humana, as discussões em busca de soluções aos problemas ambientais 

culminaram na realização do primeiro encontro oficial para tratar do tema, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio ambiente Humano, realizada em junho 

de 1972 em Estocolmo.  

Essa Conferência foi marcada pelo embate entre países desenvolvidos e 

países em desenvolvimento. Enquanto o primeiro grupo defendia crescimento zero, 

o segundo pregava o crescimento a qualquer custo. Ficou conhecido o 

pronunciamento do representante da delegação brasileira ao convidar outros países 

a poluir no Brasil. 

A menção à saúde humana aparece no documento final da Conferência em 

seu item 4, ao relacionar a maioria dos problemas ambientais ao 

subdesenvolvimento, onde milhares de pessoas vivem abaixo dos níveis mínimos de 

dignidade, privada de direitos sociais, como condições de saúde e higiene 

adequadas. 

Couto e Bryan (2005) relatam que as questões do desenvolvimento 

sustentável estão em relação direta com as funções da universidade uma vez que a 

educação é essencial para suscitar mudanças no comportamento esperado do 

indivíduo enquanto que a investigação e a inovação social, científica e tecnológica 

funcionam como alavancas do desenvolvimento sustentável. 

Cabe destacar, de acordo Jacobi (2003), que o conceito de desenvolvimento 

sustentável surge para enfrentar a crise ecológica, sendo que pelo menos duas 

correntes alimentaram o processo. A primeira, centrada no trabalho do Clube de 

Roma, que destacava que para alcançar a estabilidade econômica e ecológica era 

necessário o congelamento do crescimento da população global e do capital 

industrial. Essa corrente focava a realidade dos recursos limitados, com forte 

indicativo para o controle demográfico. 

Já a segunda corrente de pensamento, está relacionada com a crítica 

ambientalista ao modo de vida da sociedade contemporânea, que ganhou destaque 

a partir da Conferência de Estocolmo em 1972. Essa definição tem como 

pressuposto a existência de sustentabilidade social, econômica e ecológica. Ainda 

de acordo com Jacobi (2003), apesar das diferenças ideológicas destas duas 

correntes de pensamento, ambas estas dimensões explicitam a necessidade de 

tornar compatível a melhoria na qualidade de vida com a preservação ambiental. 
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O Relatório Brundtlandt, apresentado em 1987, conhecido como “Nosso 

futuro comum”, também reafirmou a ideia de desenvolvimento sustentável, 

reafirmando a necessidade de refletir sobre a postura consumista da sociedade 

contemporânea, e os impactos dessa relação nos recursos naturais.  

Na sequência dos eventos internacionais, aconteceu a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio ambiente e o Desenvolvimento, em junho de 1992, no 

Rio de Janeiro. Esse encontro consagrou o conceito de desenvolvimento 

sustentável, responsabilizando os países desenvolvidos pela degradação ambiental 

e oportunizando aos países em desenvolvimento o sonhado crescimento pela via do 

desenvolvimento sustentável.  

A Organização das Nações Unidas realizou em junho de 2012, no Rio de 

Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

(Rio + 20), vinte anos após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como Rio 92 ou Cúpula da 

Terra. O objetivo principal da Rio + 20 é o de assegurar um renovado compromisso 

político com o desenvolvimento sustentável e avaliar os avanços alcançados e 

identificar lacunas na implementação das agendas já propostas e considerar novos 

desafios surgidos 20 anos depois (BRASIL, 2011). 

O que mais ficou visível nos documentos oficiais e publicações decorrentes 

da conferência intitulada Rio+20 ocorrida em 2012 é o pouco avanço que se teve em 

questões básicas ainda discutidas na conferência do ano 1992. É notório o quão 

pouco mudou em relação aos objetivos a serem alcançados vinte anos depois da 

histórica Conferência das Nações Unidas para o Meio ambiente e o 

Desenvolvimento de 1992. 

Inclusive, a Diretoria Nacional do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 

(CEBES) afirmou que não há muito a ser celebrado depois da avaliação dos 

objetivos da conferência feita na Rio+20, pois os compromissos assumidos na 

Agenda 21, fixada em 1992, ainda estão por ser cumpridos, e quase não se avançou 

na abordagem do tema ambiente na saúde (CEBES, 2012). 

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global, articulado na Rio 92 e reforçado na Rio +20 em 2012, 

também colocou os princípios e um plano de ação para educadores ambientais, 

estabelecendo uma relação entre as políticas públicas de Educação Ambiental e a 

sustentabilidade  (JACOBI, 2003; ONU, 2012).  
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A década passada deixou evidências de que a pesquisa e o ensino 

superior contribuem para a erradicação da pobreza, para o 

desenvolvimento sustentável e para o progresso, atingindo as metas 

internacionais de desenvolvimento, que incluem as estabelecidas nos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e em Educação para 

Todos (EPT). A pauta da educação mundial deve refletir essas 

realidades (UNESCO, 2009, pág. 2). 

 

 

Em anos de discussões os encontros e conferências internacionais 

intensificaram o alerta sobre os impactos das ações humanas no meio ambiente e 

as suas inevitáveis consequências. É notório que em todos esses movimentos em 

prol do desenvolvimento sustentável, é reafirmado por países do mundo inteiro que 

é preciso pensar num desenvolvimento “consciente” e repensar a impregnação de 

valores consumistas na sociedade contemporânea, revalorizar as diversidades 

culturais para um desenvolvimento justo. 

Dessa forma, o cenário global da saúde, resultante de profundas 

modificações nas relações sociais, econômicas e ambientais, se expressa em 

transições epidemiológica, nutricional e demográfica, que exigem esforços dos 

sistemas de saúde na busca de sinergias entre a saúde e os demais setores de 

governo e da sociedade (BRASIL, 2011). 

É reconhecido que as relações entre ambientes físicos e populações 

humanas são indissolúveis. Nesse sentido, água potável, ar limpo, saneamento 

básico e habitação adequada são requisitos fundamentais para a saúde humana e, 

consequentemente, para o desenvolvimento sustentável (BRASIL, 2011)  

 

 

A crise ambiental contemporânea está caracterizada pelo uso sem 
precedentes dos recursos naturais, associado à degradação dos 
ecossistemas, à dramática redução da biodiversidade, assim como à 
geração e à intensificação dos riscos ambientais, em particular os 
chamados riscos ecológicos globais. Entre estes, destacam-se os 
riscos relativos à destruição da camada de ozônio, à poluição química 
transfronteiriça e às mudanças climáticas globais decorrentes dos 
gases de efeito estufa liberados pela combustão do carvão e 
derivados do petróleo (CEBES, 2012, pág. 6). 

 

 



33 
 

 

Não é possível alcançar o tão almejado desenvolvimento sustentável sem 

considerar as tantas desigualdades enfrentadas por inúmeras pessoas em tantas 

partes do mundo. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem existir redução 

da pobreza e promoção de acesso a equipamentos básicos, como saneamento 

básico, infraestrutura urbana, acesso à água potável, à alimentação de qualidade, à 

educação, à saúde e a tantos outros serviços imprescindíveis à sobrevivência 

humana digna.  

Saúde e doença distribuem-se fundamentalmente conforme o nível de renda 

e da equidade na sua distribuição, isso condiciona o amplo conjunto de outros 

componentes desta determinação. Por outro lado não pode haver desenvolvimento 

capaz de ser sustentável sem o componente essencial da saúde. Atrás de todo este 

processo está o modelo de produção e consumo vigente, desigual, excludente e 

insustentável (BRASIL, 2011). 

Segundo Gallo (2012) a realização da Rio+20 precedida pela Conferência 

Internacional de Saúde Urbana, pela Conferência Mundial sobre Determinantes 

Sociais da Saúde, em 2011, pelos Seminários Nacionais de Promoção da Saúde e 

pela Conferência Nacional de Saúde Ambiental, coloca em destaque as relações 

entre Desenvolvimento Sustentável e Saúde na perspectiva da promoção da 

equidade. 

 
 

A Reforma Sanitária é um movimento em defesa da vida. A 
possibilidade de continuidade da vida tal como a conhecemos hoje 
está ameaçada pelo modo de produção capitalista. A dilapidação da 
natureza e o agravamento das iniquidades sociais, em um contexto 
de crise global, sistêmica e contínua do capital, convergem para essa 
situação de insustentabilidade da vida e da própria reprodução do 
modo de produção e consumo (GALLO, 2012, pág. 13). 

 

 
 Abordar a relação saúde e meio ambiente sob a ótica da equidade é além de 

pertinente, necessário. Alcançar e minimizar as desigualdades sociais e ambientais 

e promover uma saúde universal, igualitária e equânime é um claro objetivo do 

próprio Sistema Único de Saúde, contudo as conferências internacionais sobre meio 

ambiente pouco se atém a apontar propostas efetivas para minimizar os efeitos 

causados pelo desenvolvimento “insustentável” provoca na saúde das pessoas, 

principalmente para países em desenvolvimento.  
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O próprio texto final do documento da Rio+20 chamado “O futuro que 

queremos” reconhece que passados 20 anos, desde a Rio 92, pouco se avançou 

rumo ao desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza, e reitera a 

necessidade de eliminar as diferenças entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, criando oportunidades de alcançar o desenvolvimento sustentável 

mediante o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a proteção do meio 

ambiente. 

Especificamente em relação à saúde, o documento afirma: 

 

 
21. É muito preocupante o fato de que um em cada cinco habitantes 
do planeta, ou seja, mais de um bilhão de pessoas, ainda viva em 
condições de extrema pobreza, e que um em cada sete – 14% da 
população mundial - seja subnutrido, e que problemas de saúde 
pública, incluindo as pandemias e epidemias continuem sendo 
ameaças onipresentes. Nesse contexto, consideramos as discussões 
em andamento na Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a 
questão da segurança humana. Haja vista que a população mundial 
deve ultrapassar 9 bilhões de habitantes em 2050, e que, segundo as 
estimativas, dois terços dessa população viverão nas cidades, torna-
se indispensável redobrar os esforços para alcançar o 
desenvolvimento sustentável, em especial, para erradicar a pobreza e 
a fome, bem como as doenças evitáveis (ONU, 2012, p. 5). 

 

 
 

Ainda, o “Futuro que queremos” continua a tratar do tema saúde e declara 

que a saúde é condição prévia e indicador das três dimensões do desenvolvimento 

sustentável. E que somente se pode falar em desenvolvimento sustentável quando 

não exista prevalência de doenças debilitantes transmissíveis ou não transmissíveis, 

e que a sociedade possa gozar de um estado de bem-estar físico, social e mental. 

Outro aspecto que deve ser destacado na relação saúde e meio ambiente é a 

concepção de território, relatado anteriormente, que agrega diversas perspectivas na 

Saúde Pública. As definições de território em saúde contribuem consideravelmente 

para uma ampliação da visão sobre a intersetorialidade entre saúde e meio 

ambiente, e essa contribuição se deve em muitos aspectos aos estudos realizados 

por Milton Santos, sobre espaços geográficos (SAQUET e SILVA, 2008).  

Também Mendes (2006) propôs um novo paradigma sanitário baseado na 

construção social da saúde para o sistema de saúde em que seria necessário 

mudanças na concepção de saúde-doença, no paradigma sanitário, na prática 

sanitária que sinalizaria para uma ordem na governança da cidade. Tal perspectiva 
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envolveu questões ambientais no que tange a concepção do processo saúde-

doença, pois perpassa de mudança de um gradiente negativo da saúde voltado para 

a doença e morte para um gradiente positivo voltado para qualidade de vida de uma 

população. O gradiente negativo fortemente enraizado no passado trazia 

fundamentos da microbiologia na concepção monocausal na relação 

agente/hospedeiro e foi evoluindo para uma concepção ecológica de 

multicausalidade em que se reconhecia determinantes individuais na relação com os 

hospedeiros em determinados ambientes. O engessamento dessa concepção foi 

enfraquecido diante do aumento da expectativa de vida, do aumento de outros 

agravos como distúrbios mentais e crônicos e dos riscos por causas externas. 

Investimentos em serviços de saúde foram questionados diante das dimensões 

explicativas que envolviam a biologia humana, estilos de vida, meio ambiente e 

serviços de saúde. 

Cabe então redirecionar equipamentos novos e infraestrutura para os serviços 

de saúde, com vistas a melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que as 

necessidades de saúde das pessoas sejam supridas, com os recursos chegando de 

fato a quem precisa deles, assim atingindo os sonhados princípios que orientam o 

SUS. 

Outras novas concepções de saúde articulam com as condições de vida, e a 

própria evolução da ciência no campo da genética e da imunologia contribuíram para 

o reconhecimento da saúde enquanto equilíbrio do homem com o ambiente que 

sofre influencia dos fatores humanos, condições ecológicas e estruturas sociais. 

Ressalta-se a importância ambiental na integração entre as ações curativa e 

preventiva, e ganha força a perspectiva da promoção da saúde que incorpora um 

ecossistema estável, a conservação de recursos e a justiça social como fundamental 

para saúde. Aliado a essas questões a epidemiologia social aponta que a saúde e 

as condições de vida são influenciadas pela dimensão biológica, ecológica e por 

fatores econômicos. Trata-se de uma concepção positiva no conceito de saúde, 

resultante de um processo de produção social que indica qualidade de vida pelo 

modo de viver a vida das pessoas e pelo acesso a bens e serviços econômicos e 

sociais (Mendes, 2011). 

Para mudança das práticas na construção social da saúde foi apontada a 

vigilância da saúde como resposta aos problemas de saúde de forma interdisciplinar 

e com práticas intersetoriais fundamentadas por diversos modelos ou dimensões. 
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Incorpora a proposta de Lalonde nas dimensões da biologia humana, do ambiente, 

dos estilos de vida e da organização dos serviços de saúde que são consideradas 

por Paim (2003) como necessidades sociais de saúde, que envolve riscos e controle 

de riscos, danos e dos condicionantes e determinantes. Práticas de intervenção que 

envolve o ambiente são referidas a partir dos problemas identificados e demandados 

de cunho coletivo, como restrição ao uso de cigarros em ambientes públicos, 

fluoretação da água e o controle sanitário dos alimentos. Importante ressaltar a 

intersetorialidade para intervenção na vigilância da saúde presentes no território-

processo com múltiplos olhares na busca de solução dos problemas. 

A concepção de território no campo da saúde ganha maior relevância a partir 

do processo de descentralização da década de 1990 quando responsabilizou o 

gestor municipal pela saúde de seus munícipes e propôs o modelo tecno-

assistencial dos distritos sanitários que direciona a reorganização da atenção básica 

baseada em espaços geográficos, considerados territórios dinâmicos, pois estavam 

sempre em processo e envolvia equipamentos e relações sociais. Esses territórios 

identificam micro-áreas de riscos para produção do cuidado a partir do perfil 

epidemiológico, e os equipamentos sociais existentes para caracterizar 

vulnerabilidade social, física e biológica. 

 
 

Muito além de ser meramente o espaço político-operativo do sistema 
de saúde, o território do distrito sanitário ou do município, onde se 
verifica a interação população-serviços no nível local, caracteriza-se 
por uma população específica, vivendo em tempo e espaço 
determinados, com problemas de saúde definidos e que interage com 
os gestores das distintas unidades prestadoras de serviços de saúde. 
Esse espaço apresenta, portanto, além de uma extensão geométrica, 
um perfil demográfico, epidemiológico, administrativo, tecnológico, 
político, social e cultural, que o caracteriza como um território em 
permanente construção (MONKEN & BARCELOS, 2005). 

 
 
Posteriormente para a reorganização da atenção básica foi incentivada pela 

estratégia saúde da família para produção do cuidado em áreas de abrangência 

definidas, consideradas territórios que potencializa uma maior responsabilização 

para equipe de saúde, e a presença de agentes comunitários em micro-áreas no 

monitoramento e prevenção de riscos e agravos e promoção da saúde.  

Tal perspectiva deverá ser construída a partir do entendimento oferecido por 

Milton Santos às categorias de análise do espaço emergem como fundamentais, e 
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dentro delas o lugar oferece grande potência quando da discussão da integralidade 

ou dos determinantes sociais da saúde. 

Um aspecto que coloca em evidência a obra de Milton Santos nas pesquisas 

em saúde pública é a renovação do pensamento geográfico de uma visão de espaço 

meramente físico. A concepção de espaço tratado na obra de Milton Santos é 

importante na medida em que vai possibilitar à Epidemiologia pensar essa categoria 

enquanto relação social e assim permitir pensar a doença enquanto processo de 

mudança da estrutura espacial, e não apenas descrevendo-a: 

 
 
A reflexão sobre o pensamento de Milton Santos e a saúde pública 
brasileira se faz, obviamente, pela influência que a vasta produção 
teórica desse autor legou para a ciência em geral e para a saúde 
pública em particular. Não que Milton Santos tivesse dedicado parte 
de sua vida em estudos sobre Geografia da Saúde, mas certamente a 
preocupação desse autor com o objeto da ciência geográfica acabou 
por proporcionar uma revisão epistemológica do conceito de espaço e 
território e, dessa forma, ser capaz de influenciar as demais ciências, 
como a Economia, a Sociologia e a Epidemiologia (FARIA e 
BORTOLOZZI, 2009, pág. 33). 

 

 
Para Pekelman e Santos (2009) a contribuição dos estudos espaciais no 

campo da saúde vem sendo resgatada na importância do estudo do espaço para a 

análise das necessidades e das desigualdades sociais na saúde, e o atual momento 

vivenciado pela sociedade mundial de reflexão e ações sobre as práticas humanas 

agressivas aos recursos naturais é um importante momento para compreender, 

entender e analisar os aspectos possíveis da saúde no território. A problematização 

nos permite aproximações sucessivas tanto para a compreensão como para a ação 

na realidade de cada local.  

Identificar as potencialidades e dificuldades de um determinado território, 

numa ótima estrutural, física e cultural, e a partir dessa análise e observação, 

compreender as barreiras impostas pela dinâmica do território, é fundamental para 

que sejam enfrentadas tais dificuldades. Esta tarefa, que já vem sendo desenvolvida 

no campo da saúde pela Estratégia de Saúde da Família, todavia, entende-se que 

os profissionais inseridos nesse modelo de atenção à saúde, se sensibilizados 

também para a relação meio ambiente-território-saúde, poderão propor ações de 

promoção da saúde mais efetivas e direcionadas para a realidade e necessidade de 

cada território. 
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3.3 Aspectos ambientais nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Saúde 

 

A produção de um saber interdisciplinar faz parte dos princípios e diretrizes 

propostos pela Política Nacional de Saúde Brasileira, operacionalizada pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), que destaca o Meio ambiente como fator determinante e 

condicionante para a saúde pública. 

As práticas de saúde muitas vezes têm uma preocupação particular com a 

temática ambiental, todavia, mais voltada para o controle de agravos que culminam 

nas ações da vigilância em saúde e no direcionamento na formação. Com isso o 

profissional torna-se pouco apto a responder a essas questões de forma efetiva, 

integradora e principalmente interdisciplinar. 

Os próprios eixos da promoção da saúde, descritos na Carta de Otawa1, 

como: Elaboração e implementação de Políticas Públicas saudáveis, Criação de 

ambientes favoráveis à saúde, Reforço da ação comunitária, Desenvolvimento de 

habilidades pessoais e Reorientação do sistema de saúde, apontam a relação direta 

da saúde com a Educação Ambiental, objetivando favorecer o desenvolvimento de 

habilidades pessoais para impulsionar as pessoas a lutarem por melhores 

condições, servindo de pilar para o reforço da ação comunitária (OPAS, 1992; 

BESERRA, et al., 2010). 

Mesmo com o maior enfoque da promoção da saúde na busca de uma melhor 

qualidade de vida, e a presença de trabalhadores em micro-áreas nos territórios, 

preocupações com as questões ambientais que envolvam proteção, invasões, 

agressões ao meio ambiente e minimizem agravos, pouco se percebe movimentos 

que integrem saúde e ambiente no enfrentamento de problemas para gerar impactos 

nos determinantes sociais de saúde e na preservação ambiental. 

Ressalta-se também a formação superior dos profissionais de saúde foi, de 

modo geral, historicamente construída sobre a fragmentação de conteúdos e 

organizada em torno de relações de poder, as quais conferiram ao professor 

especialista uma posição de centralidade no processo de ensino-aprendizagem e 

                                                           
1
 A Carta de Otawa se refere à primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, que 

ocorreu em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986. 
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minimizava a potência do aluno, como sujeito ativo no seu processo de aprendizado 

(FEUERWERKER, 2003). 

Em publicação conjunta do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, 

com objetivo de repensar as práticas de ensino na saúde, é salientado que a 

formação em saúde, respeitando as diretrizes nacionais aprovadas pelo MEC, deve 

estar atenta ao acelerado ritmo de evolução do conhecimento e à mudança do 

processo de trabalho na saúde, tendo como perspectiva o equilíbrio entre excelência 

técnica e relevância social (BRASIL, 2005b). 

Atualmente o maior desafio para as instituições formadoras em saúde é 

ultrapassar a disciplina em prol de um ensino aprendizagem mais fecundo e 

generoso (ALBUQUERQUE et al., 2009), integrando de maneira interdisciplinar 

temas e assuntos relevantes a formação do profissional em saúde, num processo de 

interlocução para construção coletiva do conhecimento. 

Para que a educação exerça o seu papel primordial no desenvolvimento de 

qualquer sociedade, é necessário que regulamentações e diretrizes contribuam para 

o processo de ensino-aprendizagem. Para tanto as Diretrizes Curriculares Nacionais 

norteiam a implantação e estruturação de cursos e currículos nas universidades 

brasileiras. 

            Segundo Pinto e Rangel (2004) o currículo deve ser a expressão da 

realidade diária da escola, para além dos aspectos teóricos, formalizados num texto 

oficial, e ao mesmo tempo deve ser entendido como uma criação histórica, 

resultante do confronto de forças que, atuando no passado da escola, determinaram 

sua estrutura curricular atual. 

            Para Lopez Neto et al. (2007) atualmente a educação superior é desafiada a 

romper paradigmas que a colocam na direção de uma formação com pertinência 

social e coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), com as 

necessidades de transformação do processo de formação profissional. 

           A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 

1996, definiu as diretrizes e bases da educação nacional, e explicitou a 

responsabilidade da União em assegurar o processo avaliativo, em nível nacional, 

objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino.  

           No campo da saúde, essa lei possibilitou a concretização, em 07/08/2001, do 

Parecer 1133 do CNE/CES, que reforçou a necessidade da articulação entre 

Educação Superior e Saúde, objetivando a formação geral e específica dos 
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egressos/profissionais, com ênfase na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde (LOPEZ NETO et al., 2007, pág. 628). 

A sensibilidade para as questões da vida e da sociedade também é afetada 

no atual contexto mundial de superproduções e valorização do consumo excessivo, 

aliado às práticas agressivas do homem aos recursos naturais, e as consequências 

dessas ações tem sido colocada em destaque nas discussões e produção do meio 

científico.  

Para Morin (2003, pág. 107): 
 

 
A história das ciências não se restringe à da constituição e 
proliferação das disciplinas, mas abrange, ao mesmo tempo, a das 
rupturas entre as fronteiras disciplinares, da invasão de um problema 
de uma disciplina por outra, de circulação de conceitos, de formação 
de disciplinas híbridas que acabam tornando-se autônomas; enfim, é 
também a história da formação de complexos, onde diferentes 
disciplinas vão ser agregadas e aglutinadas (MORIN, 2003, pág. 107). 

 
 

Tais discussões evidenciam a necessidade de estruturar e estreitar as 

relações interdisciplinares para construir políticas públicas que permitam confrontar 

esse quadro e produzir ações efetivas no cenário ambiental e minimizar e eliminar 

os impactos negativos da degradação do meio ambiente na saúde das pessoas.  

A partir dessa nova concepção de saúde defendida pelo Movimento de 

Reforma Sanitária a partir dos anos 70, e reafirmada com a construção do Sistema 

Único de Saúde na década de 90, não se pode mais considerar o conceito e as 

práticas de saúde de forma isolada das condições que cercam o indivíduo e a 

coletividade.  

E para que essa reorganização do pensamento e das ações em saúde ocorra, 

é necessária uma nova visão também das práticas de saúde voltadas para uma 

essa formação centrada na atenção à saúde com destaque para concretização da 

integralidade no cuidado, tendo em vista o leque de competências exigidas no 

processo de trabalho em saúde, e os determinantes envolvidos nesse processo 

(MACHADO et  al., 2007). 

Por outro lado também nas práticas de saúde as relações de poder conferem 

ao médico uma posição de centralidade diante de um modelo de atenção voltado 
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para doença e busca mais fortalecimento pelo “ato médico”2, em um contexto de 

discussões para consolidação do Sistema Único de Saúde.  

Em publicação conjunta do Ministério da Saúde e Ministério da Educação 

(2005) sobre a formação em saúde, é destacado que as Instituições de Ensino 

Superior (IES) deveriam incorporar à sua missão institucional a formação integral e 

terminal dos profissionais de saúde, e as diretrizes curriculares propostas para os 

vários cursos de saúde apontam nessa direção. 

Para pensar em currículos sensíveis às necessidades do trabalho e às 

demandas localizadas, é necessário desenvolver uma capacidade de escuta às 

práticas curriculares nos espaços em que elas ocorrem e a outros espaços sociais 

em que se aprende saúde, como fonte de questionamentos e de demandas para o 

processo de formação (BRAID, MACHADO e ARANHA, 2012). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos (DCN) de Graduação em 

Saúde: Enfermagem, Medicina, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 

Biomedicina, Psicologia e Odontologia, apontam para metodologias ativas de 

aprendizagem que minimizam a centralidade do professor e aspectos da política de 

saúde que remetem aos aspectos ambientais como guia a formação do profissional 

de saúde de nível superior no Brasil, de forma transversal e interdisciplinar com 

conteúdos que podem ser articulados para atender as necessidades e os problemas 

da população. Acredita-se que o uso das metodologias ativas na formação vem 

colaborando para a formação de um profissional mais reflexivo, crítico e 

problematizador para atuação no SUS. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em saúde 

expressam os conceitos originários dos movimentos por mudanças na educação em 

saúde, explicitando a necessidade do compromisso com princípios da Reforma 

Sanitária Brasileira e do Sistema Único de Saúde (SUS), e devem ser apreendidas 

como produto de uma construção social e histórica (SENA et al., 2010). 

Também as DCN de graduação em saúde apontam o desenvolvimento de 

práticas de ensino desde o início do curso para uma aproximação precoce da 

realidade social, o que possibilita vivencias em territórios com problemas e 

                                                           
2
 O Ato médico foi o nome dado ao projeto de lei de regulamentação da medicina que se constituiu 

em um dos temas mais polêmicos para as profissões de saúde sendo alvo constante de 
manifestações e protestos, pois possui pontos que tem implicações a outras classes dos profissionais 
da área da saúde. Ver Pretti e Nascimento (2010). Em agosto de 2013, a Presidente da República 
Dilma Rousseff aprovou o ato médico, sob protesto da medicina, com vetos nos pontos mais 
polêmicos que afetavam diretamente outras profissões da saúde. 
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necessidades sociais para um aprendizado a partir da reflexão dos determinantes 

sociais que envolvem a saúde e o ambiente. Tal situação tem trazido benefícios para 

a formação de profissionais de saúde e atende as diretrizes curriculares, pois 

possibilita maior envolvimento com a comunidade para reconhecimento de 

problemas e elaboração de projetos de intervenção a serem executadas territórios 

de abrangências nas unidades de saúde da família.   

Nesse sentido, a relação dos conteúdos essenciais para o Curso de 

Graduação em Saúde é direcionada para uma divisão em três grandes áreas: 

Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciências específicas 

para cada área. Dentre essas grandes áreas de conteúdos destacam-se as áreas de 

Ciências Humanas e Sociais e Ciências específicas incluem como determinantes os 

fatores ecológicos: como exemplo: Artigo 6º parágrafo II da Diretriz Curricular 

Nacional do Curso de Enfermagem: Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os 

conteúdos referentes às diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, 

contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e 

coletivo, do processo saúde-doença (BRASIL, 2001, grifo nosso). 

Um aspecto que chama atenção nas DCN dos cursos de graduação em 

saúde é a descrição dos fatores ecológicos como fundamentais nos conteúdos da 

graduação em enfermagem e nas práticas do profissional de saúde. Todavia, pela 

pouca clareza do que seja “ecologia”, essa inclusão de determinantes ecológicos 

citada nas DCN fica fragilizada, uma vez que não é expresso a que definição esse 

termo está voltado, nem que aspectos ecológicos seriam utilizados para o estudo 

nesse campo de ensino. 

Segundo Carvalho (2005) o termo Ecologia deriva do grego oikos que 

significa casa e logos que significa estudo. Literalmente, Ecologia é o “estudo da 

casa”, o “estudo do ambiente” “estudo do lugar”, que inclui todos os fatores 

químicos, físicos e biológicos do meio que afetam os organismos. A Ecologia tem 

sido definida, desde a primeira utilização desse termo feita por Haeckel em 1869, de 

diversas maneiras, sendo muitas vezes utilizada de forma inadequada ou limitada. 

Ainda de acordo a Carvalho (2005), a principal confusão que se faz é chamar 

de Ecologia, o estudo dos problemas ambientais criados pelas sociedades humanas. 

O estudo do homem, enquanto uma espécie animal e suas relações com o meio são 
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parte integrante da Ecologia que abrange todas as espécies de seres vivos e não 

apenas o homem. 

A discussão sobre as questões ambientais constitui questão pertinente, pois 

problemas estão surgindo devido às alterações do Meio ambiente, provocadas pela 

sociedade moderna, contudo deve-se deixar claro que não é sinônimo de Ecologia, 

e que apesar de integrar, os problemas ambientais constituem apenas um campo de 

ação dentro da Ecologia (CARVALHO, 2005). 

A questão ambiental, inserida como fator de importância para o 

desenvolvimento humano, mesmo sendo um assunto bem debatido em suas 

diferentes apresentações, na práxis não ocupa posição de importância em estudos 

que relacionem estratégias de promoção em saúde na relação entre homem-

ambiente (SCHMIDT, 2007). 

Ainda segundo Schimidt (2007), apesar das mudanças curriculares, o modelo 

de formação profissional ainda apresenta foco em técnicas e práticas não-

preventivas, a exemplo das atividades clínicas e terapêuticas na área biomédica, o 

que evidencia  um distanciamento das estratégias de ações preventivas de riscos e 

agravos e de promoção da saúde, reforçando as especializações fragmentárias e, 

consequentemente, inviabilizando o uso adequado de recursos financeiros e do 

aproveitamento da qualificação profissional.  

De acordo com Bomfim et al. (2013, pág. 31), o conteúdo sobre meio 

ambiente nos Planos Curriculares Nacionais é razoável pelos seguintes motivos:  

 
 

Percebe o problema ambiental como sendo um problema humano 
(antrópico); questiona o uso de recursos não-renováveis, atenta para 
as unidades de conservação, incentiva pesquisa na área ambiental; 
apresenta os problemas sociais e das populações humanas como 
sendo também ambientais; faz referência aos eventos internacionais 
que promovem a realização de acordos e encaminhamentos políticos; 
apesar de ficar no limite do desenvolvimento sustentável, 
problematiza pontos de divergência relativos às concepções sobre a 
relação homem-natureza e políticas ambientais; mesmo que 
brevemente, questiona o consumismo da atual sociedade, indo um 
pouco além da Educação Ambiental restrita à reciclagem e mitigação 
dos resíduos; e promove a Educação Ambiental. 

 
 
Outra questão abordada em diversas passagens das Diretrizes Curriculares 

Nacionais se refere à atuação do profissional de saúde com foco no território de 

saúde, em que o profissional de saúde deve responder às especificidades regionais 
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de saúde através de intervenções planejadas estrategicamente, em níveis de 

promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção integral à saúde dos 

indivíduos, das famílias e das comunidades. 

A noção de território incorporada na saúde coletiva também evidenciada na 

Diretriz Curricular Nacional do Curso de Graduação em Enfermagem é referida como 

fundamental para atingir os objetivos do SUS, pois se considera que a identificação 

de problemas de saúde no território deve, consequentemente, ir além da listagem de 

agravos prevalentes e evidenciáveis, mediante notificações, para abordar e 

contemplar a compreensão das vulnerabilidades e dos determinantes (MONKEN & 

BARCELLOS, 2005). 

Diante do contexto atual de discussões e ações em prol do meio ambiente a 

visão crítica e reflexiva do profissional de saúde é fundamental para a mudança na 

relação saúde e meio ambiente, pois são profissionais que tem como objetivo o 

cuidado do individuo e da coletividade para a vida, que na promoção da saúde 

envolvem as ações da sociedade frente as necessidade de preservação do meio 

ambiente.  

Outro fator importante na relação saúde/meio ambiente/sociedade é o 

cultural, que, na maioria dos casos, está relacionado diretamente com o tipo de ação 

do homem para com o meio ambiente. O aspecto cultural é muitas vezes invocado 

nas DCN, em que o futuro profissional deve considerar os determinantes sócio-

culturais, econômicos e ecológicos do processo saúde-doença (BRASIL, 2001, 

grifo nosso). 

Para Bruzos et al. (2011), na prática, os cursos não conseguem levantar 

possíveis associações entre doenças e questões ambientais. Ampliando a 

necessidade de implantar discussões sobre essa temática entre os graduandos da 

área da saúde, para que eles alcancem uma melhor abordagem, resolução e 

prevenção das doenças que vêm acometendo a população, assim como dos riscos 

ambientais a que todos estão expostos. Acrescenta-se ainda que a diminuição das 

desigualdades sociais brasileira não foi acompanhada de políticas ambientais e de 

saúde para uma melhor qualidade de vida com acesso a serviços de saúde, 

saneamento básico e proteção ambiental. 

As questões ambientais devem ser discutidas de forma mais aprofundada a 

partir de problemas e necessidades identificadas, e a prática interdisciplinar, como 

estratégia baseada na Educação Ambiental, pode contribuir para a compreensão 
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legítima da relação homem-saúde-ambiente, através da observação nos espaços 

sociais onde ocorre a produção do cuidado em saúde e confrontando-a com a teoria 

acadêmica (SCHMIDT, 2007). 

Bomfim (2013) aponta que existem também dificuldades para o docente 

aproximar a temática ambiental da programação cotidiana dos conteúdos dos seus 

planejamentos e planos disciplinares, uma vez que os planos curriculares não 

conseguem oferecer elementos mais concretos ou mais palpáveis de aplicabilidade 

às diferentes áreas do conhecimento; não aponta recortes possíveis sobre como 

trabalhar com a temática; não dá as interfaces da Educação Ambiental com as 

disciplinas dos currículos. 

Os planos curriculares, em sua estrutura rígida e disciplinar, acabam sendo, 

na prática, um guia superficial que pouco contribui para que o educador encontre 

alternativas de integrar áreas de conhecimento e conteúdos, mas para que ocorra 

mudança nessa realidade é preciso esforço de ambas as partes envolvidas na 

estruturação desses planos, de forma que o professor participe ativamente da 

construção e avaliação frequente dos mesmos. 

Pelegrini e Vlach (2011), também apontam para as dificuldades que o 

professor encontra em aproximar a temática ambiental na sua prática de ensino, 

afirmando que entre os grandes desafios que se apresentam aos professores de 

todos os níveis do ensino, a Educação Ambiental talvez esteja entre os mais 

complexos, e o debate acerca das consequências do desenvolvimento tecnológico e 

industrial sobre a natureza, em geral circunscrito às comunidades acadêmicas, foi 

ainda mais dificultado pela disjunção dos campos de pesquisa, que tem limitado o 

diálogo entre os pesquisadores. 

No ensino superior em saúde, tal perspectiva se torna mais evidente pela 

potencial do modelo biológico técnico-assistencial para doenças, presentes nos 

currículos da área de saúde, desde o início da história do desenvolvimento e 

estruturação das profissões de saúde, modelo esse que vem sendo criticado no 

campo da saúde coletiva por não atingir os objetivos das políticas de saúde e por 

não ser pautado na promoção da saúde. 

A reflexão sobre as práticas em sociedade, em um contexto marcado pela 

degradação permanente do meio ambiente, envolve uma necessária articulação com 

a produção de sentidos sobre a Educação Ambiental, (JACOBI, 2003), que como 
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preconizado pelas políticas e legislação da educação, essa temática deve ser 

inserida com a mesma importância em todos os níveis de ensino.  

Percebe-se que apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais estarem 

passando por um processo de revisão desde a implantação da LDB na década de 

1990, ainda se faz necessário uma discussão mais efetiva, acompanhada por ações 

na prática do ensino, para que seja realmente incorporada a noção de 

transversalidade de temas da Educação Ambiental, defendida pela própria LDB, 

importante para a formação dos estudantes, como os temas meio ambiente e saúde. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Campo de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no estado da Bahia, cuja população é de 

15.044.137 habitantes em uma área de 564.733.177 km2
. Todavia a área de estudo 

da pesquisa ocorreu nas Universidades Estaduais da Bahia (IBGE, 2014). 

 As quatro Universidades Estaduais localizadas no estado da Bahia (UEBA), 

estão distribuídas em mais de vinte campi (Imagem 1). A Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB) possui três campi localizados nos municípios de Vitória 

da Conquista, Jequié e Itapetinga; A Universidade Estadual de Feira de Santana 

esta situada no município do referido nome e junto com a Universidade Estadual de 

Santa Cruz localizada no sul da Bahia em Ilhéus são unicampus (MEC, 2012). A 

UNEB possui 29 Departamentos instalados em 24 unidades: uma sediada na capital 

do estado, onde se localiza a administração central da instituição, e as demais 

distribuídas em 23 importantes municípios baianos de porte médio e grande. Os 

campus da UNEB que possuem cursos de graduação em saúde são: o Campus I – 

Salvador, com os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Medicina e 

Nutrição; o Campus VII – Senhor do Bonfim e o Campus XII – Guanambi com o 

curso de Enfermagem (MEC, 2013). 

Como critério de inclusão para o cenário de estudo foi estabelecido os campi 

das UEBA que possuem cursos de graduação em saúde, autorizados pelo MEC e 

em atividade no ano de 2012, sendo selecionados 3 campi da UNEB, 2 campi da 

UESB, e os campus da UEFS e da UESC (MEC, 2013). 
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Figura 1 - Mapa dos municípios baianos com campi de universidades estaduais  
               baianas, 2013. 
Fonte: Bahia_MesoMicroMunicip.svg: Raphael Lorenzeto de Abreu, 2013. 

 

 

Para este estudo foi realizado levantamento dos dezessete cursos de 

graduação em saúde nas universidades estaduais, dentre eles os cursos de: 

Enfermagem; Medicina; Farmácia; Psicologia; Nutrição; Biomedicina; Fisioterapia e 

Odontologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNEB 

UEFS 

UESB 

UESC 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bahia_MesoMicroMunicip.svg
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CURSOS INSTITUIÇÕES DE ENSINO TOTAL 

Enfermagem UESC, UNEB, UEFS e UESB 
 

4 

Medicina UESC, UESB e UEFS 
 

3 

Farmácia UNEB, UEFS e UESB 
 

3 

Psicologia UNEB  
 

1 

Nutrição UNEB  
 

1 

Biomedicina 
 

UESC 
 

1 
 

Fisioterapia UESB, UNEB 2 

Odontologia UEFS e UESB 
 

2 

Total  17 

     
 Quadro 1 – Distribuição dos Cursos da área de saúde UEBA, Bahia, 2013. 

        Fonte: Ministério da Educação, 2013. 
 

 

Foi solicitado aos colegiados as matrizes curriculares e as ementas de 

disciplinas dos cursos de graduação para análise das universidades selecionadas 

cadastradas e autorizadas a funcionar pelo Ministério da Educação, e com cursos da 

área de saúde em andamento. Foram analisados os currículos dos cursos de 

graduação da área de saúde das UEBA, através das matrizes curriculares, 

programas e ementas das disciplinas de cada curso. 

Posteriormente a partir da relação de disciplinas, matrizes e ementas dos 

cursos de graduação em saúde, das quatro universidades estaduais da Bahia, que 

apresentaram aproximações com a questão ambiental foi aplicado de um 

questionário semiestruturado a estudantes e professores dos cursos: Enfermagem, 

Medicina, Farmácia, Biomedicina, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição e Odontologia. 

 

4.2 Métodos e Técnicas de Pesquisa e a coleta de dados 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa com abordagem descritiva 

e exploratória. Para Minayo (2007) a abordagem qualitativa é o método que se 

aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 
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percepções e das opiniões que os humanos fazem a respeito de como vivem, 

constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. Sendo que o estudo 

qualitativo é o que se conforma melhor a investigações de grupos e seguimentos 

delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos atores, de relações e 

para análises de discursos e documentos.  

Lervolino & Pelicioni (2001) relatam que grande parte das investigações 

diagnósticas e avaliativas de programas de saúde, tem sido acompanhada com 

muita frequência de estudos qualitativos. 

 
 

[...] “Os procedimentos qualitativos têm sido utilizados quando o 
objetivo do investigador é verificar como as pessoas avaliam uma 
experiência, ideia ou evento; como definem um problema e quais 
opiniões, sentimentos e significados encontram-se associados 
determinados fenômenos.” (LERVOLINO & PELICIONI, 2001). 

 
 

A pesquisa quantitativa, de acordo Thomas e Nelson (2002) é a pesquisa no 

qual o pesquisador utiliza instrumentos no processo de coleta de dados, como a 

aplicação de questionários e outros instrumentos objetivos. Segundo Gil (2010) as 

pesquisas descritivas tem o objetivo de descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. As pesquisas descritivas têm como finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas ou hipóteses 

pesquisáveis para estudos posteriores.  

A primeira técnica utilizada para a coleta dos dados foi de fontes secundárias 

para análise documental, sendo que “esta visa estudar e analisar um ou vários 

documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais 

podem estar relacionadas” (RICHARDSON, 2008, p. 230).  

A coleta de dados foi iniciada com a solicitação de documentos referentes às 

matrizes curriculares, programas e ementas de disciplinas aos Colegiados dos 

Cursos de graduação em saúde nas quatro universidades com vistas a identificar a 

presença/ausência de articulação entre o conhecimento da saúde e a Educação 

Ambiental, posteriormente, após seu conhecimento e aceitação do mesmo, houve 

liberação dos documentos. Também ocorreu coleta dos dados disponíveis via 

internet. 
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Cada curso de graduação em saúde tem em média 5 anos de duração, e 

cada semestre tem uma média de seis disciplinas. Foram analisadas 

aproximadamente 1020 ementas e programas de disciplinas para identificar 60 

ementas e programas de disciplinas por curso com aproximação com a temática 

ambiental.  

A análise iniciou a partir das matrizes para identificação de programas e 

ementas dos cursos de graduação em saúde, das quatro universidades estaduais da 

Bahia, onde foram selecionadas as disciplinas dos cursos que apresentaram 

aproximações com a questão ambiental. 

 

Documentos 1 – Matrizes dos cursos de graduação em Saúde das UEBAS 

em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia e Psicologia:  

 Matrizes curriculares dos cursos de graduação da UESC: 

Biomedicina, Enfermagem, Medicina. 

 Matrizes curriculares dos cursos de graduação em Saúde da UESF: 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia. 

 Matrizes curriculares dos cursos de graduação em Saúde da UESB: 

Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia. 

 Matrizes curriculares dos cursos de graduação em Saúde da UNEB: 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia. 

 

Documentos 2 - Programas dos cursos de graduação em Saúde das UEBAS 

em Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, 

Odontologia e Psicologia:  

 Programas dos cursos de graduação da UESC: Biomedicina, 

Enfermagem, Medicina. 

 Programas dos cursos de graduação em Saúde da UESF: 

Enfermagem, Farmácia, Medicina, Odontologia. 

 Programas dos cursos de graduação em Saúde da UESB: 

Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia. 

 Programas dos cursos de graduação em Saúde da UNEB: 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia. 
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Documentos 3 – Ementas das disciplinas (saúde/ambiente) dos cursos de 

graduação: 

 Ementas das disciplinas dos cursos de graduação da UESC: 

Biomedicina, Enfermagem, Medicina. 

 Ementas das disciplinas dos cursos de graduação em Saúde da 

UESF: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia. 

 Ementas das disciplinas dos cursos de graduação em Saúde da 

UESB: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia. 

 Ementas das disciplinas dos cursos de graduação em Saúde da 

UNEB: Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Odontologia. 

 

         No decorrer da coleta de documentos, houve dificuldades na coleta de dados 

em alguns Colegiados de cursos, o que se considerou empecilhos neste estudo. Em 

caso de campi com mais de um curso de graduação igual, como na UESB, dois 

cursos de medicina, foram analisados apenas um, devido a similaridade na matriz 

curricular. 

          A segunda técnica utilizada para a coleta dos dados, esta de fonte primária de 

informação, foi a entrevista para completar e enriquecer os dados obtidos de 

documentos, como também possibilitar a obtenção de dados diretamente do sujeito 

entrevistado, ou seja, suas atitudes, valores e opiniões. Ocorreu de forma intencional 

a partir de dados obtidos de fontes secundárias. 

 Justifica-se a escolha da entrevista por permitir haver interação como 

pesquisadora com os participantes do objeto, haja vista que não se desejava 

simplesmente coletar dados secundários, mas também estabelecer um momento de 

relação, dialógica e compreensão social da realidade pesquisada. Trata-se de uma 

maneira de interação social, do contato de duas pessoas com o objetivo de obter 

dados de interesse da investigação, tendo como instrumento as palavras de um 

roteiro que revelam valores, símbolos, sentimentos e condições estruturais (GIL, 

2010, SANTANA, 2010).  

Dessa forma: 

 

 
[...] não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que 
se insere como meio de coleta de fatos relatados pelos atores, 
enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma 
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determinada realidade que esta sendo focalizada (MINAYO, 2010, 
p.123). 

 

 

A entrevista foi do tipo semi-estruturada, aquela que combina perguntas 

fechadas (ou estruturadas) e abertas, o que possibilitou o participante dialogar com 

a pesquisadora sobre os temas do objeto de estudo, conforme roteiro pré-

estabelecido (MINAYO, 2010). 

Buscou-se uma entrevista semi-estruturada que: 

 
 

[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em 
teorias e hopóteses que interessam à pesquisa e que, em 
seguida oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as 
respostas dos informantes (TRIVINOS, 1987, p.146). 

 
 

O roteiro funcionou como guia na orientação e agilização do andamento de 

interlocução, considerando a flexibilidade nas conversas, que possibilitou o 

conhecimento sobre a Educação Ambiental nos cursos de graduação em saúde das 

UEBA (SANTANA, 2010). 

A aplicação de um instrumento embasado em um roteiro foi constituído por 

questões diferenciadas para os segmentos de professores e estudantes dos cursos 

de graduação em saúde das instituições de ensino estudadas (APÊNDICE A e 

APÊNDICE B). O instrumento de coleta de dados aplicado aos estudantes foi 

composto por questões objetivas e por questões abertas subjetivas. A entrevista 

com professores foi guiada por um questionário com 14 questões objetivas. 

Concorda-se com Minayo (2010, p.202) quando trata a entrada em campo 

como uma fase essencial da pesquisa qualitativa, que a rigor não poderia ser 

pensada sem ele e que, “[...] na pesquisa qualitativa, a interação entre o pesquisador 

e os sujeitos pesquisados é essencial”. 

A decisão sobre o local e o horário para realização das entrevistas foi tomada 

a partir de combinação entre a pesquisadora e os participantes. Todos, sem 

exceção, optaram pelo local de trabalho e/ou estudo no horário do expediente como 

apropriado e conveniente a cada entrevistado, sendo assegurado a privacidade e o 

sigilo da conversa em uma sala privativa para a conversa a dois, conforme a 
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Resolução 466/12 (BRASIL, 2012). A coleta de dados foi realizada no período de 

maio a julho de 2013. 

Para participar da pesquisa os sujeitos tomaram conhecimento sobre o estudo 

explicado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C), assinando-

o em duas vias, autorizando a sua participação, ficando com uma cópia. 

 

4.3 Tratamento e análise dos dados  

 

O tratamento dos dados da pesquisa foi iniciado a partir da técnica de análise 

do conteúdo em uma aproximação da perspectiva crítico-analítico, em que buscou-

se desvelar núcleos do sentido por procedimentos sistemáticos que objetivaram a 

descrição dos conteúdos das fontes de dados primária e secundária que permitiram 

a inferência de conhecimentos relativos à Educação Ambiental. 

O tratamento dos dados foi dividido em três fases: ordenação dos dados; 

classificação dos dados e análise propriamente dita. (MINAYO, 2010; BARDIN, 

2011). 

 

4.3.1 Ordenação dos dados 

 

Na primeira etapa de ordenação dos dados, o material empírico coletado 

(documentos e transcrições das entrevistas) foi organizado após uma leitura 

exaustiva das unidades de análise, identificadas como as matrizes curriculares e 

ementas dos cursos de graduação da área de saúde, que permitiu a aproximação 

das primeiras impressões sobre os dados. 

 

4.3.2 Classificação dos dados  

 

A etapa de classificação deu-se a partir de várias leituras para agregar e 

enumerar os dados que representassem os conteúdos e codificar os núcleos do 

sentido. 

As matrizes curriculares foram organizadas e agrupadas por tipo de curso de 

graduação, iniciando o processo de classificação. Foram identificadas as matrizes 

curriculares que apresentavam alguma disciplina específica sobre a temática 
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ambiental. E a partir de então, buscou-se palavras nas unidades de análises dos 

programas e ementas de disciplinas, que constituíram os núcleos de sentido tais 

como: Educação Ambiental, meio ambiente, saúde ambiental, saúde e meio 

ambiente, desenvolvimento sustentável, ecologia, ecológica, ecodesenvolvimento, e 

demais palavras julgadas relevantes para codificar os núcleos dos sentidos 

(BARDIN, 2011). 

Buscou-se responder às questões sobre temas abordados em cada disciplina, 

tipo de disciplina (optativa ou obrigatória); ano em que a disciplina é oferecida, 

dentre outros aspectos. 

Os núcleos de sentidos estão representados no Quadro 2 a seguir: 

 
 

                UEBA 

Núcleos de Sentido 
UESC UEFS UESB UNEB 

SÍNTESE 

HORIZONTAL 

Educação Ambiental; 

Educação ambiental e 

sáude 

     

Saúde Ambiental, 

Saúde e meio 

ambiente 

    
 

 

Meio Ambiente      

Desenvolvimento 
Sustentável 

     

Ecologia, Ecológica, 

Ecodesenvolvimento 
                

Saneamento e meio 

ambiente 
     

Epidemiologia e meio 

ambiente 
                

Toxicologia                 

Microbiologia, Biologia                 

SÍNTESE VERTICAL                 

 
Quadro - 2. Síntese dos programas das disciplinas de abrangência ambiental nos  

             cursos de graduação em saúde das UEBA, BA mai-jul/2013. 
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A síntese vertical nomeada no Quadro 2 são referentes a um conjunto de 

ideias que foram identificadas nos programas de disciplinas como palavras chaves, 

em consonância com a Educação Ambiental, após identificados nesses documentos 

e entrevistas as correlações sobre cada núcleo de sentido conseguiu-se ter uma 

compreensão geral a partir do entendimento  de cada documento/entrevistado sobre 

o que cada núcleo representa. Já a síntese horizontal nos permitiu a compreensão 

sobre todos os núcleos de sentidos na perspectiva de todos os documentos. 

A análise de conteúdo supõe uma desagregação do material em unidades de 

sentido, tendo em vista a elaboração posterior das categorias, geradas dos núcleos 

de sentido. Na análise final dos dados os resultados foram submetidos ao método 

para destacar as informações obtidas sobre Educação Ambiental com a realidade 

dos cursos de graduação em saúde  

A identificação dos núcleos de sentidos extraídos de documentos, subsidiou a 

elaboração das categorias de análise do estudo, como apresentada no Quadro 3 a 

seguir. 
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Entrevistados 

Categorias 

UESC UESF UESB UNEB 

SÍNTESE 

HORIZONTAL 

A 

interdisciplinaridad

e entre saúde e 

meio ambiente nos 

currículos de 

graduação em 

saúde. 

    

 

 

 

As disciplinas 

específicas sobre 

saúde e meio 

ambiente na 

graduação em 

saúde. 

    

 

 

 

A abordagem sobre 
Educação 
Ambiental nos 
cursos de 
graduação em 
saúde na 
perspectiva dos 
estudantes 

 

    

 

A percepção de 

estudantes de 

graduação em 

saúde sobre 

Educação 

Ambiental 

    

 

O papel do 

educador na 

educação 

ambiental 

    

 

SÍNTESE 

VERTICAL 
    

 

 
Quadro 3 - Síntese das Categorias empíricas a partir dos Núcleos de Sentidos 

retirados de documentos realizadas no estudo, UEBA-BA mai-jul/2013. 
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4.3 Tratamento e análise dos dados quantitativos 

 

Os dados quantitativos foram analisados utilizando a estatística descritiva, 

frequência das variáveis categóricas com auxílio do software estatístico R e 

Microsoft Excel®, em que foram realizados cruzamento dos dados, e a apresentação 

desses resultados por meio de tabelas e gráficos. Por fim foi feita a análise 

propriamente dita com apresentação e discussão dos resultados  

 Foram aplicados 85 questionários semiestruturados a estudantes dos cursos 

em saúde das universidades selecionadas, UESB e UESC, por concentrarem uma 

maior diversidade de cursos de graduação em saúde, e cinco questionários à 

professores dos cursos de graduação em saúde da UESB. 

Foi realizada a análise descritiva considerando a percepção de estudantes de 

graduação em saúde sobre Educação Ambiental. A Educação Ambiental como 

processo educativo que visa conhecer e preservar o meio ambiente e Educação 

Ambiental para o desenvolvimento sustentável. 

Na análise descritiva dos dados dos professores dos cursos de graduação em 

saúde considerou-se o papel do educador na Educação Ambiental. 

 

4.4 Questões éticas 

 

  O projeto desta pesquisa foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas da Universidade Estadual de Santa Cruz sob o Protocolo CAAE: 

10817013.5.0000.5526 por meio da plataforma Brasil, seguido do envio da carta de 

apresentação aos coordenadores dos cursos de graduação em saúde nas 

universidades públicas da Bahia para inicio da coleta de dados. Como previsto na 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que regulamenta as pesquisas 

com seres humanos. 

  Os participantes da pesquisa foram informados sobre a temática e os 

objetivos da pesquisa e posteriormente assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido - TCLE (Apêndice C). A inserção à pesquisa ocorreu de forma 

voluntária, sendo garantido o anonimato, o sigilo dos dados referentes à 

identificação, o direito à informação e à desistência em qualquer etapa do estudo. 
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  Para evitar riscos e desconfortos decorrentes da coleta de dados foram 

escolhidos locais reservados para proteção dos participantes, como também o 

tratamento dos dados ocorreu em sigilo pela pesquisadora responsável.  

 A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de 

Saúde pautou a pesquisa que cede os direitos de uso do questionário preenchido, 

como também autorização para publicação dos resultados em revistas e divulgação 

em eventos técnico-científicos nacionais e internacionais. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A importância da interdisciplinaridade entre Saúde e Meio ambiente é 

destacada nas políticas públicas de ambas as áreas de conhecimento. Diante disso 

buscou-se analisar a Educação Ambiental nos cursos de graduação da área de 

saúde de instituições públicas de ensino superior do estado da Bahia de acordo às 

políticas nacionais de Educação Ambiental e Saúde. 

 

5.1 A interdisciplinaridade entre saúde e meio ambiente nos currículos de 

graduação em saúde 

 

A interdisciplinaridade é uma questão fundamental quando se pensa em 

educar sobre as questões ambientais, que integra a Política Nacional de Educação 

Ambiental. Isso pode ser evidenciado no Art. 2o  da referida Política: “A Educação 

Ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal”.  

Ainda Santos (2004) afirma que tratar de saúde sem levar em conta o modo 

como o homem se relaciona com o seu meio social e ambiental é voltar à época em 

que a doença era um fenômeno meramente biológico, desprovido de qualquer outra 

interferência que não fosse tão somente o homem e seu corpo. 

O Meio ambiente é compreendido como um dos fatores determinante da 

saúde pelas políticas públicas brasileiras, e fica claro que para compreender a 

complexidade inerente às questões relativas ao meio ambiente e a saúde, deve-se 

envolver um conjunto de saberes das diversas ciências, enfocada a partir de uma 

abordagem crítica (MINAYO e MIRANDA, 2002). 

Tal perspectiva nos dezessete cursos de graduação em saúde estudados 

revelou que onze aproximam conteúdos sobre meio ambiente distribuídos em 

disciplinas de conteúdos gerais do curso, e seis não apresentaram nenhuma relação 

de conteúdo sobre meio ambiente nos programas das disciplinas e/ou módulos 

gerais do curso de graduação. 

Trata-se de um achado positivo, pois demonstra que a questão referente à 

interferência do meio ambiente na saúde da sociedade não tem sido focada 
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exclusivamente em disciplinas específicas da matriz curricular dos cursos de 

graduação em saúde. Vale ressaltar que a partir da Constituição de 1988, e posterior 

implantação do SUS em 1990, o conceito de saúde passou a ser aplicado de forma 

mais abrangente, vista como resultantes das condições de vida, acesso aos serviços 

de saúde, como também de fatores individuais que busque um estilo de vida 

saudável, e também resultante da relação com o meio ambiente. Nesse sentido 

busca romper com abordagem biologicista, própria da formação em saúde, para um 

olhar voltado para os determinantes sociais de saúde. 

Há uma diferenciação na abordagem ambiental na formação dos profissionais 

de saúde, pois se percebe que os cursos de Psicologia, Odontologia e Nutrição são 

os que mais se distanciam da discussão interdisciplinar sobre saúde e meio 

ambiente, ambos não apresentaram, nos programas e ementas das disciplinas e/ou 

módulos, nenhum fator que aproximasse essa relação. Tais profissões, ao longo da 

história vêm atuando para um cuidado individual, restrito que pouco percebe as 

necessidades e problemas do coletivo e a importância do meio ambiente na vida da 

população.  

 

 

Curso Disciplina com conteúdos sobre Meio ambiente 

1. Enfermagem  Biologia, Parasitologia humana, Farmacobotânica 

2. Enfermagem Saúde coletiva 

3. Enfermagem  Saúde coletiva, Parasitologia 

4. Enfermagem Saúde Coletiva 

5. Farmácia  Epidemiologia; Qualidade de águas 

6. Farmácia  Vigilância à saúde 

7. Farmácia  Microbiologia; toxicologia 

8. Medicina - 

9. Medicina  
Módulo Práticas de Integração Ensino, Serviços e 

Comunidade (PIESC) 

10. Medicina  

Módulo Práticas de Integração Ensino, Serviços e 
Comunidade (PIESC); Módulo Medicina Social e 

Clínica 

11. Nutrição - 

12. Psicologia - 

13. Odontologia  - 

14. Odontologia  - 

15. Biomedicina  Vigilância à saúde 

16. Fisioterapia  Microbiologia e Imunologia 

17. Fisioterapia  - 
 

Quadro 4 - Relação entre curso de saúde e disciplinas que apresentam 
conteúdos sobre Meio ambiente, UEBA, Bahia, 2013. 
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Nos cursos de graduação em saúde das UEBA também existe uma 

predominância de conteúdos voltados quase que exclusivamente para a relação 

parasito-hospedeiro-ambiente. Essas disciplinas focam principalmente as doenças 

infectocontagiosas e direcionam para a prevenção de agravos, deixando muitos 

aspectos importantes como secundários, a exemplo, pode-se citar as áreas de 

vulnerabilidade, as dificuldades de acesso à saúde devido dificuldades ambientais, 

ou mesmo uma discussão mais profunda sobre território em saúde. 

Muitos cursos apresentaram componentes curriculares que se aproximam da 

discussão interdisciplinar entre saúde e Meio ambiente, mesmo não sendo uma 

disciplina específica sobre o tema ambiental, a exemplo das disciplinas Saúde 

Coletiva e Epidemiologia. As disciplinas e/ou módulos de Saúde Coletiva se 

destacam, de forma positiva, pois na sua própria concepção traz o componente da 

interdisciplinaridade, na identificação dos problemas e necessidades da população e 

do ambiente buscando analisar e intervir com conteúdos diversos que se integram 

no aprendizado. 

Também as disciplinas de Saúde Coletiva trazem a concepção de território, 

enquanto espaço dinâmico de produção do cuidado em saúde e desenvolvem 

práticas em áreas de abrangência especifica. De acordo Monken e Barcellos (2005) 

a territorialização de atividades de saúde vêm sendo preconizada por diversas 

iniciativas no interior do SUS, como o Programa Saúde da Família, a Vigilância 

Ambiental em Saúde, Cidades Saudáveis, a própria descentralização das atividades 

de assistência e até mesmo nas ações das vigilâncias. São cenários presentes na 

formação de profissionais de saúde que exigem um olhar ampliado para o ambiente.  

Ainda de acordo com Monken e Barcellos (2005) a atenção voltada para a 

produção social da saúde das populações gera a necessidade de esclarecer as 

mediações que operam entre as condições reais em que ocorre a reprodução dos 

grupos sociais no espaço e a produção da saúde e da doença. Percebe-se que a 

discussão do território perpassa mais por discussões pelas relações de poder nos 

espaços sociais de produção, de autonomia individual e coletiva envolvidas na 

participação social da população. Tal situação distancia das discussões das relações 

saúde e ambiente que envolve o ecossistema. Por vezes também há necessidade 

de trazer a discussão do desenvolvimento sustentável, como forma de luta na 

inserção de equipamentos sociais em áreas periféricas nas cidades, articuladas com 

questões ambientais que se somam ao valor da vida.  
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A importância destacada nas ações de saúde com foco na territorialização 

demonstra claramente a necessidade e urgência de incorporação e/ou ampliação 

das discussões sobre a temática do território na formação em saúde, tema de 

grande relevância para as duas áreas do conhecimento: Saúde e Meio ambiente. 

Entretanto, os programas e ementas dos cursos de graduação em saúde, 

demonstram pouca atenção com a territorialização na saúde e quais os aspectos 

ambientais devem ser levados em consideração no estudo do território na área de 

saúde. Em verdade, pouco se discute o ambiente como promotor da saúde que 

necessita ser preservado para futuras gerações. 

 

5.2 Disciplinas específicas sobre Saúde e Meio ambiente na graduação em 

saúde 

 

Destarte que, Pietrocola, Alves-Filho e Pinheiro (2003) relatam que 

recentemente, a estruturação dos currículos em disciplinas tem recebido diversas 

críticas, em particular por ser responsável por uma educação sem compromissos 

com objetivos sociais imediatos ao exercício da cidadania. 

Para Morin (2003, pág. 115), 

 

 
A DISCIPLINA é uma categoria organizadora dentro do conhecimento 
científico; ela institui a divisão e a especialização do trabalho e 
responde à diversidade das áreas que as ciências abrangem. Embora 
inserida em um conjunto mais amplo, uma disciplina tende 
naturalmente à autonomia pela delimitação das fronteiras, da 
linguagem em que ela se constitui, das técnicas que é levada a 
elaborar e a utilizar e, eventualmente, pelas teorias que lhe são 
próprias. 

 

 
Ainda de acordo a Morin (2003) a organização disciplinar, numa abordagem 

epistemológica, foi instituída no século XIX, notadamente com a formação das 

universidades modernas; desenvolveu-se depois, no século XX, com o impulso dado 

a pesquisa científica. As disciplinas tem história e essa história está inscrita na da 

Universidade, que, por sua vez, está inscrita na história da sociedade. 

Portanto, a disciplina nasce não apenas de um conhecimento e de uma 

reflexão interna sobre si mesma, mas também de um conhecimento externo. Não 

basta, pois, estar por dentro de uma disciplina para conhecer todos os problemas 



64 
 

 

aferentes a ela Morin (2003). Diante dos avanços nas discussões quanto à questão 

ambiental e de saúde e considerando que a crítica e a reflexão estão mais presentes 

no ensino superior, cabe indagar: por que os cursos de graduação em saúde pouco 

abordam o meio ambiente nas discussões para o aprendizado? 

Dos 17 cursos de graduação em saúde estudados, 14 apresentam no mínimo 

uma disciplina específica sobre a temática ambiental na saúde, dois cursos 

apresentam três disciplinas e quatro cursos não apresentam nenhuma disciplina 

sobre meio ambiente e Saúde na sua matriz curricular. 

Dessas disciplinas, em 10 dos cursos de graduação das UEBA estudadas são 

componentes obrigatórios da matriz curricular; e em apenas um dos cursos 

estudados é uma disciplina optativa, oferecida para o estudante em diferentes 

ocasiões, dependendo da demanda dos alunos e possibilidade dos professores; e 

em dois cursos as disciplinas específicas sobre meio ambiente e saúde são tanto 

optativas quanto obrigatórias. 

As disciplinas específicas sobre a temática ambiental na saúde, nos cursos de 

graduação em saúde, são prioritariamente oferecidas nos dois primeiros anos de 

estudo, sendo que cinco delas são oferecidas no primeiro ano de estudo e oito no 

segundo ano de estudo. 

A presença de uma única disciplina abordando determinado tema, na matriz 

curricular do curso de graduação em saúde, muitas vezes não é suficiente para 

garantir que a discussão ambiental esteja presente na formação do profissional em 

saúde, entretanto a ausência da mesma é algo mais negativo ainda, pois indica que 

nem como área específica de estudo os cursos de graduação estão se atentando 

para a relevância dos problemas ambientais e seus impactos na sociedade, 

sobretudo na saúde das pessoas. 

Morin (2003) afirma que a instituição disciplinar acarreta, ao mesmo tempo, 

um perigo de hiperespecialização e um risco de “coisificação” do objeto estudado, do 

qual se corre o risco de esquecer que é destacado ou construído. O objeto da 

disciplina será percebido como uma coisa autossuficiente; as ligações e 

solidariedades desse objeto com outros objetos estudados por outras disciplinas 

serão negligenciadas. 

Entende-se nesse ponto claramente o risco que se corre ao inserir uma 

disciplina tal num currículo de graduação em saúde e depositar nessa disciplina toda 

a necessidade de discussão, aprofundamento e problematização que um tema exija, 
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ressaltando que tanto a saúde quanto a temática ambiental transcendem as 

fronteiras de qualquer disciplina. Para Morin (2003) a fronteira disciplinar, sua 

linguagem e seus conceitos próprios vão isolar a disciplina em relação às outras e 

em relação aos problemas que se sobrepõem às disciplinas. 

 

 

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS TIPO DE 
DISCIPLINA 

CURSO 

Meio ambiente e saúde Obrigatória Enfermagem  
Fisioterapia 

- - Enfermagem  

Saneamento e Meio ambiente Obrigatória Enfermagem  

Saúde Ambiental Obrigatória Enfermagem  

- - Farmácia  

Meio ambiente e saúde Optativa Farmácia 

- - Farmácia  

Doenças resultantes da agressão ao meio 
ambiente 

Obrigatória Medicina, 
Medicina 
Medicina 

Ecologia; Saneamento; Ciências do Ambiente.  Ambos Nutrição  

Oficina II: Psicologia, Sociedade e Meio ambiente Obrigatória Psicologia  

- - Odontologia  

Epidemiologia e Meio ambiente Obrigatória Odontologia 
Fisioterapia 

Ciências do Ambiente; Microbiologia ambiental; 
Tópicos especiais em Biologia 

Ambos Biomedicina  

 
Quadro 5 - Distribuição das disciplinas específicas sobre Meio ambiente e Saúde  

        nos cursos de graduação em saúde, UEBA, Bahia, 2013. 
 

 

Apesar do curso de Nutrição não ter se destacado quanto à presença da 

discussão ambiental em disciplinas gerais do curso, o mesmo se destacou quanto 

ao número de disciplinas específicas referentes à temática ambiental na saúde, 

oferecidas na graduação. São três disciplinas distribuídas em três anos de estudo, 

com tema: Ecologia, Saneamento e Ciências do Ambiente que abordam a questão 

ambiental sobre diferentes perspectivas: biodiversidade, responsabilidade do 

profissional de saúde para com a sociedade e o ambiente, resíduos sólidos e 

impactos na saúde, direitos ecológicos, política ambiental, e outros temas de 

importância na área ambiental. Percebe-se que a abordagem sobre meio ambiente e 
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saúde no curso de nutrição engloba mais características do que em outros cursos de 

saúde, não focando somente a transmissão de doenças infectocontagiosas.  

Discutir saúde, portanto, envolve componentes aparentemente tão díspares 

como a qualidade da água que se consome e do ar que se respira, o consumismo 

desenfreado e a miséria, a degradação social e a desnutrição, os estilos de vida 

pessoais e as formas de inserção das diferentes parcelas da população no mundo 

do trabalho (BRASIL, 2001). 

Percebe-se que até mesmo nas disciplinas específicas sobre meio ambiente e 

Saúde ainda existe uma dificuldade em articular os dois campos de conhecimento, 

como nas disciplinas “Meio ambiente e Saúde” e “Doenças resultantes da agressão 

ao meio ambiente” que se prendem mais as doenças e agravos, que de alguma 

forma resultaram da agressão ao meio ambiente, mas que pouco abordam o 

processo em si que resulta tais doenças e quais as implicações das ações humanas 

nesse processo.  

Nesta perspectiva, Morin (2003) afirma que se ater as disciplinas como único 

processo de ensino/aprendizagem causa consequências como, as ligações e 

solidariedades do objeto de estudo com outros objetos estudados por outras 

disciplinas são negligenciadas, assim como as ligações e solidariedades com o 

universo do qual ele faz parte. 

Fica clara a necessidade de continuidade da discussão sobre Meio ambiente 

e Saúde nos currículos acadêmicos, e que a presença de uma única disciplina passa 

a impressão de cumprimento de uma obrigação prevista em lei e não devida a 

importância de uma discussão interdisciplinar no campo da saúde. 

 

5.3 A abordagem sobre Educação Ambiental nos cursos de graduação em 
saúde na perspectiva dos estudantes 
 

 Os estudantes de graduação em saúde, participantes do estudo, foram 

prioritariamente do sexo feminino, com 57 mulheres (67%) e 28 homens (33%), com 

idade 78 estudantes (92%), com idade entre 18 e 25 anos, 5 estudantes (6%), com 

idade entre 26 e trinta anos, e 2 estudante com idade entre 31 e 40 anos. 

 Foram incluídos no estudo, estudantes de cinco diferentes cursos de 

graduação em saúde.  
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Gráfico 1 - Distribuição dos estudantes dos cursos de graduação em saúde  
                  por curso, UEBA, Bahia, 2013. 

 

 

 Participaram do estudo estudantes de diferentes semestres de estudo, sendo 

que a maior parte encontrava-se estudando no segundo semestre do curso, 26 

(31%) estudantes, seguidos de 15 (17%) estudantes do sexto semestre e 14 (16%) 

do quarto semestre do curso de graduação em saúde. 

 

Semestre Quantidade de 
estudantes 

1º 11 

2º 26 

3º 8 

4º 14 

5º 7 

6º 15 

7º 4 

Total 85 

 

Quadro 6 - Distribuição dos estudantes por semestre de  
                   estudo, UEBA, Bahia, 2013. 
 
 

 Enfermagem; 
21 

 Medicina  10 

 Farmácia: 21 
 Fisioterapia: 20 

Odontologia : 
13 
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 É sabido que a Educação Ambiental compreende uma necessidade de 

mudança de valores da sociedade frente à necessidade de se valorizar os recursos 

naturais. Sabe-se também que a mesma deve ser integrada em todas as correntes 

de discussão e educação presentes na sociedade brasileira, e que isso não deve ser 

diferente no ensino superior em saúde. 

Segundo Jacobi (2003) a necessidade de abordar o tema da complexidade 

ambiental decorre da percepção sobre o incipiente processo de reflexão acerca das 

práticas existentes e da necessidade de constituí-la com espaço onde se articulam 

natureza, técnica e cultura. 

De acordo aos resultados obtidos no presente estudo 58 (62%) dos 

estudantes não estudaram sobre Educação Ambiental na graduação em saúde e 

apenas 18 (21%) já estudaram sobre Educação Ambiental no ensino superior em 

saúde (Gráfico 2). Tais resultados refletem a necessidade de compreender o porquê 

da existência do distanciamento entre as proposições das teorias, vistas nas 

matrizes ementas curriculares dos cursos nos quais esses mesmos estudantes 

estudam, já que se percebeu que existem muitas propostas de inter-relação entre 

saúde e meio ambiente nas matrizes curriculares, mas que os estudantes não as 

percebem. 

Para Jacobi (2003) a realidade em que se vive atualmente exige uma reflexão 

cada vez menos linear dos saberes e das práticas coletivas, que devem criar 

identidades e valores comuns e ações solidárias diante da reapropriação da 

natureza, visando privilegiar o diálogo entre saberes. 

 

 

Sim: 18 
(21%) 

Não; 53; 
62% 

Talvez: 6 
(7%) 

Não sabe: 
2 (3%) 

Não 
lembra: 4 

(5%) 

Resposta 
em branco: 

2 (2%) 
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Gráfico 2 - A percepção dos estudantes sobre a presença do tema  
                  Educação Ambiental nos conteúdos estudados nos cursos  
                 de graduação em saúde, UEBA, Bahia, 2013. 

 

 

Os estudantes dos cursos de saúde não souberam afirmar precisamente 

sobre os locais em que costumam ouvir, com maior frequência, ou em quais locais já 

ouviram falar sobre a Educação Ambiental. A categoria outros teve a maior 

concentração de respostas, com 39 estudantes, representando 46% do total. A 

universidade aparece em segundo lugar em que mais eles ouvem ou ouviram falar 

sobre Educação Ambiental com 23 estudantes representando 27% do total de 

respostas (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos espaços de saberes sobre Educação Ambiental no  
cotidiano dos estudantes dos cursos de graduação em saúde,   UEBA, 
Bahia, 2013. 

 

 

Os estudantes apontaram as escolas como os espaços de saber em que mais 

se aproximaram com a Educação Ambiental, com o local onde essa temática é mais 

frequentemente discutida, com destaque para o ensino médio. 

Isso demonstra que existe a necessidade de se criar mais espaços de 

reflexão das práticas do homem sobre o meio ambiente no ensino superior, e que a 

Educação Ambiental tem sido vista como integrante apenas do processo do ensino 

 Universidade: 
23 (27%) 

 Atividade 
extracurricular: 

10 (12%) 

Rua: 9 (10%)  Nenhum lugar: 
4 (5%) 

Outro: 39 
(46%) 
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médio, ficando em segundo plano ou não aparecendo em outros níveis ou 

modalidades de ensino. 

Akerman et al. (2009) destacam que no campo da saúde também deve-se 

construir espaços que permitam a conexão entre o debate do desenvolvimento, em 

suas várias dimensões, como social, ambiental e econômico. E que criar condições 

para que os serviços de saúde contribuam para o desenvolvimento local, territorial, 

includente, sustentado e sustentável implica em profundas mudanças na gestão 

local e regional dos serviços de saúde. Ainda de acordo com Akerman et al. (2009), 

o desenvolvimento local exige organizações com capacidade de inovar, e as 

inovações em saúde integram um projeto de desenvolvimento do território.  

A maior proximidade dos temas sobre meio ambiente com o ensino básico já 

vem sendo descrita por muitos estudos, como os de Jacobi (1998; 2003), que 

destaca que ainda existe a predominância não só da Educação Ambiental no ensino 

fundamental, quanto das pesquisas sobre Educação Ambiental, que são realizadas 

no Brasil principalmente com crianças e adolescentes estudantes do ensino 

fundamental, o que chama a atenção para a necessidade de estudos que 

incorporem as impressões e opiniões de diferentes públicos. 

Os estudantes apresentam uma diversidade de opiniões sobre o tipo de 

disciplina do curso que abordam o tema Educação Ambiental, com maior 

proximidade entre as disciplinas teóricas e as disciplinas optativas (Gráfico 4). Como 

foi observado na análise das matrizes curriculares dos cursos de graduação, as 

disciplinas da área de Biologia, Saúde Coletiva e Epidemiologia são as mais 

recordadas pelos estudantes quando se recordam da abordagem dos temas 

referentes ao meio ambiente em seus cursos de graduação. 

Para Carvalho e Ceccim (2009) o ensino de graduação em saúde, acumulou 

uma tradição caracterizada por um formato concentrado em conteúdos, numa 

pedagogia de transmissão, desconectada entre núcleos temáticos, com excesso de 

carga horária para alguns conteúdos e ausência ou baixa oferta de outras 

disciplinas, como as optativas. 
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Gráfico 4 - Distribuição por tipos de disciplinas que abordam Educação   
                  Ambiental na graduação em saúde, UEBA, Bahia, 2013. 

 

 

Dos estudantes participantes do estudo: 34 (40%) acreditam que não existe 

relação entre Educação Ambiental e Saúde ou que não sabem se existe relação 

entre Educação Ambiental e saúde; 28 (33%) que não sabe e apenas 18 (21%) 

afirmaram que existe sim relação entre Educação Ambiental e saúde. 

A relação entre Educação Ambiental e saúde é referida como inexistente por 

34 (40%) dos estudantes; outros 28 (33%) apontaram desconhecer e apenas 18 

(21%) afirmaram haver relação entre Educação Ambiental e saúde. Essas 

impressões refletem o que Morin (2003) afirma sobre a influência da disciplina, como 

campo do conhecimento isolado, que o mesmo não é, na maioria das vezes, 

suficiente para que se construa uma sensibilização sobre o objeto de estudo. 

Desta forma, Akerman et al. (2009) complementa que a produção de novas 

lógicas de desenvolvimento e de saúde, impõem-se à ação política, mediada por 

princípios éticos e humanitários, e que saúde é um fator fundamental para o 

desenvolvimento, no qual os efeitos corroboram para uma vida saudável. 

Para que exista efetividade na construção do conhecimento interdisciplinar é 

necessário não somente a presença de elementos curriculares que incorporem a 

temática ambiental, mas que exista continuidade e interação entre tais elementos, 

compondo um todo e não apenas partes isoladas de conteúdo a ser apresentado 

para os estudantes. 

 Básica: 12: 14% 

 Teórica: 29; 
34% 

Prática: 4; 5% 
Profissionalizan

te: 1; 1% 

 Optativa; 23; 
27% 

Nenhuma: 
16; 19% 
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Nessa perspectiva, podem ser incorporados elementos que contribuam para 

uma maior sensibilização do estudante para a importância da interação entre os 

temas de saúde e o meio ambiente. Como exemplos, podem-se citar as atividades 

extracurriculares, como atividades de pesquisa e extensão, que no campo da saúde 

tem papel fundamental na formação do profissional de saúde. 

As pesquisas no campo da saúde são de extrema importância para o 

desenvolvimento desse campo de conhecimento e consequentemente para a 

elaboração de alternativas e estratégias para garantir melhor qualidade de vida para 

as pessoas. 

A partir da década de 1980, foi se fortalecendo a ideia que a Pesquisa em 

Saúde é uma ferramenta importante para a melhoria da situação de saúde das 

populações, bem como para a tomada de decisões na definição de políticas e no 

planejamento em saúde, e isso tem contribuído para a melhoria das ações de 

promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde e a diminuição das 

desigualdades sociais (BRASIL, 2008). 

As atividades de extensão universitárias também se apresentam como 

fundamentais no processo de formação do profissional de saúde. Para Aciolli (2008) 

vem se fortalecendo a compreensão da extensão universitária como processo 

educativo, cultural e científico, articulador entre ensino e pesquisa, que viabiliza 

encontros e diálogos entre alunos, professores e com a sociedade, indicando a 

possibilidade de produção de novos conhecimentos, com características 

potencializadoras de mudanças. 

Em relação ao conhecimento sobre a existência de atividades de pesquisa ou 

extensão, na universidade, que abordem ou integrem os temas saúde e meio 

ambiente, muitos estudantes, 49 (58%), relataram que não sabem da existência e 21 

(25%) responderam que existem atividades de pesquisa e extensão com os temas 

saúde e meio ambiente. 

O desconhecimento sobre a existência de atividades de pesquisa ou 

extensão, na universidade, que abordem ou integrem os temas saúde e meio 

ambiente é apontado por 49 (58%) dos estudantes, enquanto 21 (25%) referem à 

existência de atividades de pesquisa e extensão com os temas saúde e meio 

ambiente. 

A não participação em alguma atividade extracurricular que aborde ou 

abordou a temática ambiental na saúde foi referida por 58 (70%) dos estudantes, 
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que afirmaram não existir relação entre o seu curso e a temática ambiental. Apesar 

disso, 90% dos estudantes reconhecerem a importância da Educação Ambiental no 

contexto do ensino em saúde para “conscientizar” os indivíduos sobre a proteção 

dos recursos naturais. Acredita-se que essa abordagem de “conscientização dos 

indivíduos” para a proteção do meio ambiente seja reflexo do conhecimento 

adquirido no ensino básico, já que esse é apontado pelos estudantes como a fonte 

principal de conhecimento sobre o meio ambiente, entretanto deve-se levar em 

consideração que este conhecimento também está na cultura. 

Para Ribeiro (2004) o grande número de fatores ambientais que podem afetar 

a saúde humana é um indicativo da complexidade das interações existentes e da 

amplitude de ações necessárias para melhorar os fatores ambientais determinantes 

da saúde.  

Grande parte dos estudantes participantes do estudo acredita que existe 

relação entre meio ambiente e saúde no currículo do seu curso de graduação 

(Gráfico 5).   

 

 

 

Gráfico 5 - A percepção dos estudantes sobre a relação entre meio ambiente e  
                 saúde no currículo do seu curso de graduação, UEBA, Bahia, 2013. 
 

 
Entretanto, a maioria dos estudantes que participou do estudo avaliou a 

matriz do curso em que estuda como ruim em relação ao ensino de questões sobre 

Sim; 37; 44% 

Não: 8; 9% 

Talvez: 17; 
20% 

Não sabe: 
16; 19% 

Não lembra: 
3; 3% 

 Resposta em 
branco: 4; 5% 
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o meio ambiente (Gráfico 6). Mesmo para cursos que apresentam uma grande oferta 

de disciplinas com a temática ambiental, como no caso do curso de Nutrição. 

 

 

 

 
Gráfico 6 - A avaliação do estudante de graduação em saúde sobre a matriz  

curricular do seu curso em relação ao ensino de questões sobre o meio 
ambiente, UEBA, Bahia, 2013. 

 

5.4 A percepção de estudantes de graduação em saúde sobre Educação 

Ambiental 

 

Um olhar sobre a compreensão dos estudantes dos cursos de graduação em 

saúde, participantes do estudo, sobre o que entendem como a Educação Ambiental 

permite identificar, por meio da análise de conteúdo, as seguintes categorias gerais: 

Educação Ambiental como PROCESSOS EDUCATIVOS que visam conhecer e 

preservar o meio ambiente; e Educação Ambiental para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

5.4.1 Educação Ambiental como PROCESSOS EDUCATIVOS que visam conhecer 
e preservar o meio ambiente 

 

 Excelente: 1; 
1% 

Bom: 10; 12% 

 Razoável: 
21; 25% 

 Ruim: 40; 47% 

 Péssimo: 6; 7% 

 Resposta em 
branco: 7; 8% 
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A preservação dos recursos naturais é notadamente uma das maiores 

preocupações da sociedade contemporânea, e a depredação do meio ambiente tem 

sido foco de discussões no mundo inteiro há muitos anos.  

Percebeu-se que a compreensão dos estudantes sobre a Educação 

Ambiental concentra-se prioritariamente no estudo/ensino da relação homem versus 

meio ambiente visando à preservação do mesmo. 

A constatação de que os recursos oferecidos pelo meio ambiente não são 

inesgotáveis, já mencionada pelos primeiros relatórios internacionais das 

Conferências sobre o Meio ambiente, como a Rio 92, e que é a base do conceito de 

sustentabilidade, evidencia a necessidade de modificação da atitude das pessoas 

frente ao atual contexto de degradação dos recursos naturais, pelas sociedades de 

consumo. A valorização do consumo descontrolado, o desrespeito com as tradições 

acumuladas por muitas gerações e por povos diferentes, e o respeito às diferenças 

culturais, são apontadas como desafios a serem superados atualmente. 

Os estudantes dos cursos de graduação em saúde, em sua maior parte, 

percebem a relação inseparável da Educação Ambiental com a preservação do meio 

ambiente, o que foi visto na maioria das respostas, quando questionado o que 

entendem por Educação Ambiental em questões subjetivas. 

 

“É o ensinamento de ações que cuidam e preservam o meio ambiente” (EEnf. 

5º semestre). 

“São processos educativos que discutem em relação ao processo de cuidar e 

preservar o meio ambiente, além de sua importância na vida da população” (E.Enf. 

4º semestre). 

“É o estudo do meio ambiente, do espaço em que vivemos, é a forma de 

aprendermos a cuidar dos nossos recursos naturais, termos educação e saber 

preservar o planeta” (E.Fisio 3º semestre). 

“São estratégias que tem como objetivo a preservação do meio ambiente” 

(E.Farm. 4º semestre).  
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Entretanto, faz-se necessário que essa compreensão dos estudantes, seja 

reforçada e reafirmada em todos os espaços e contextos produtores de 

conhecimento, como as suas casas, escolas, a rua, e, sobretudo na universidade, 

que compreende um espaço de reflexão e construção do conhecimento importante 

para a formação do profissional, no caso o profissional de saúde. 

Nota-se que apesar dessa importância comprovada, a universidade se 

mostrou, de acordo aos estudantes, pouco aberta às discussões sobre a 

preservação do Meio ambiente, sendo que o conhecimento adquirido por esses foi 

prioritariamente citado o ambiente do ensino básico, com destaque para o ensino 

médio. 

Ainda cabe destacar, que a Educação Ambiental foi pouquíssimo relacionada 

ao campo de conhecimento da saúde, pelos estudantes, e ainda foi pouco vinculada 

com outras áreas de conhecimento como a economia, as ciências sociais, dentre 

outras, o que implica em questionamentos sobre a ausência do elemento 

interdisciplinar na formação do profissional de saúde. 

 

5.4.2 Educação Ambiental para o desenvolvimento sustentável e sustentabilidade 

 

 O entendimento dos estudantes, participantes do estudo, do que é Educação 

Ambiental esteve fortemente relacionado ao conceito de desenvolvimento 

sustentável e de sustentabilidade, que apesar de serem conceitos oriundos de 

abordagem teóricas diferentes, são apresentados como similares pelos estudantes, 

como pode ser observado em algumas respostas mencionadas abaixo.  

 

“Ensino e aprendizado sobre o meio ambiente, sustentabilidade, ecologia, entres 

outros” (E.Enf. 4º semestre). 

“Medidas político-pedagógicas voltadas para o ensino da sustentabilidade ambiental, 

objetivando o melhor aproveitamento da natureza.” (E.Med. 7º semestre). 

 

“Visa à preservação o convívio (entre as pessoas) e o desenvolvimento sustentável” 

(E.Odonto. 3º semestre). 
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“Conhecimento e prática a respeito da necessidade de preservação ambiental e 

desenvolvimento sustentável” (E.Med. 2º semestre). 

  

A relação entre a Educação Ambiental com a vertente do Desenvolvimento 

Sustentável mostra que a compreensão de alguns estudantes é pautada nos 

preceitos já discutidos em muitos eventos internacionais, que visam estabelecer uma 

relação harmônica entre o desenvolvimento e a sustentabilidade do meio ambiente, 

sendo atualmente uma das linhas de pensamento mais discutidas quando o assunto 

é as relações de desenvolvimento das sociedades contemporâneas e as 

consequências para o meio ambiente. 

 

5.5 O papel do educador na Educação Ambiental 

 

O professor exerce um papel de extrema importância no processo de 

educação e socialização do conhecimento em qualquer área de estudo ou em 

qualquer ciência. Para Medina (2002) a Educação Ambiental concebe o professor 

como sujeito que aprende, ou seja, como o agente da sua própria formação. O 

professor deve ajudar, facilitar e dinamizar o processo de fazer evoluir os sujeitos do 

processo de aprendizagem. 

Já é reconhecido que para se cumprir os objetivos propostos pela Educação 

Ambiental ainda tem-se um caminho longo, complexo e difícil a ser seguido 

(MEDINA, 2002). Nota-se que também são necessários investimentos importantes 

na capacitação de professores de diferentes níveis e/ou modalidades de ensino para 

que esses possam ser facilitadores no processo de Educação Ambiental. 

 Dos professores dos cursos de graduação em saúde que participaram da 

pesquisa durante o período de coleta de dados, todos afirmaram que a matriz 

curricular dos cursos que ensinam não aborda questões sobre meio ambiente. 

  Ceccim e Carvalho (2009) destacam que a universidade foi configurada em 

disciplinas e departamentos, e que esse recorte histórico foi assumido como 

epistemológico o que deu origem ao corporativismo das especialidades e aos 

controles burocráticos que dificultam as práticas interdisciplinares. 

Essa configuração da universidade moderna, voltada para a supervalorização de 

especialidades, faz com que profissionais e associações disciplinares defendam a 
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vigência e a manutenção dessa perspectiva, aceitando a fragmentação, do ensino 

em saúde, como o modelo organizador dos saberes e práticas (CECCIM e 

CARVALHO, 2009). 

 Pouco se percebeu no discurso dos professores sobre a existência de alguma 

atividade de pesquisa e extensão que aborde a relação saúde e meio ambiente em 

suas atividades desenvolvidas na universidade, e ainda notou-se que os mesmos 

desconhecem a existência de grupos de pesquisa ou extensão desenvolvidas na 

universidade por outros pesquisadores. 

 Ainda Akerman et al. (2009) relatam que apesar de mais de um século de 

muitos estudos sobre as conexões entre o desenvolvimento econômico e social e a 

produção em saúde, no início dos anos 1990, a importância dos fatores 

socioeconômicos e outras vertentes que envolvem a relação entre saúde e outros 

campos de conhecimento, tomou uma posição secundária nos estudos e pesquisas 

epistemológicas. O que mostra que a análise dos fatores, determinantes da saúde, 

sobre a produção de saúde, é atualmente um fato pouco explorado nas pesquisas. 

Entretanto, essa secundarização nos estudos sobre os efeitos do 

desenvolvimento sobre a saúde das populações não impediu que nos últimos vinte 

anos esse tema tomasse força no campo da saúde e das políticas públicas em geral 

(AKERMAN et al., 2009). 

Percebe-se que a definição e a delimitação das atividades que compreendem 

a pesquisa científica e tecnológica na saúde devem ter como referência o seu 

impacto no estado de saúde, ou seja, na capacidade dessas atividades de 

promover, manter ou recuperar a saúde de seres humanos (BRASIL, 2007, pág.16). 

As pesquisas no campo da saúde são de extrema importância para o 

desenvolvimento desse campo de conhecimento e consequentemente para a 

elaboração de alternativas e estratégias para garantir melhor qualidade de vida para 

as pessoas, e nesse contexto o professor possui um papel importante na realização 

de estudos que abordem a relação saúde e os seus determinantes sociais. 

 Sobre a importância das questões ambientais nos cursos de graduação em 

saúde, todos os participantes afirmaram que essa relação é importa para a formação 

do profissional de saúde. Contudo, em relação à presença de disciplinas sobre meio 

ambiente e saúde no curso em que ensina, pouco foi notado na fala dos professores 

o conhecimento sobre a existência dos mesmos. 
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A frequência com que os professores abordam as questões ambientais em 

suas aulas foi apontada como raramente, e a interação das temáticas saúde e meio 

ambiente nas suas aulas não é praticada com frequência. Os professores referem 

sobre que tipo de questão sobre meio ambiente que costumam abordar em suas 

aulas: 

 

“Temas relacionados à qualidade das águas” (Professor do curso de 

Fisioterapia) 

 

“Questões relativas ao processo do conhecimento ambiental” (Professor do 

curso de Enfermagem) 

 

“Não costumo abordar” (Professor do curso de Enfermagem) 

“Questões ambientais no geral” (Professor do curso de Farmácia) 

 

Segundo Ceccim e Carvalho (2009) deve-se refletir dentro da universidade 

quanto tempo e espaço são disponibilizados para a criatividade, para a flexibilidade 

dos seus ordenamentos e, sobretudo, para a integração dos diferentes tipos de 

conhecimentos, aspectos esses fundamentais para a formação dos profissionais 

reflexivos, que é o objetivo da universidade. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

O contexto atual vivenciado por diferentes sociedades capitalistas no mundo 

inteiro reflete uma predisposição da população o dos setores produtores à produção 

e consumo exagerados e supervalorizados. Esse comportamento implica em abuso 

e mau uso dos recursos naturais, que causa impactos diretos no equilíbrio natural do 

meio ambiente, e consequentemente na vida na terra. Tal situação tem sido 

colocada em nas principais discussões e produção do meio científico e político, 

evidenciando a necessidade de estruturação e construção de políticas públicas que 

permitam confrontem esse quadro e produzam ações efetivas no cenário ambiental. 

A presença de questões ambientais nas políticas e programas de saúde é 

emergente, principalmente no contexto da formação em saúde. Sabe-se que, como 

qualquer cidadão, o profissional de saúde deve está munido de conhecimento e 

ferramentas que direcionem a sua prática diante das reais necessidades impostas 

pela sociedade. 

Apesar disso os estudantes dos cursos de graduação em saúde, das UEBA 

estudadas, relatam que o conhecimento que possuem sobre meio ambiente é quase 

que exclusivamente proveniente do ensino básico, o que provoca um 

questionamento sobre por que os professores do ensino básico são mais sensíveis à 

temática ambiental do que os professores das universidades? Sugere-se que essa 

situação esteja intimamente relacionada aos programas educacionais e material 

didático do ensino básico, que melhor aplicam os princípios e as diretrizes do 

PRONEA, e à especialização crescente dos conteúdos e referenciais sobre saúde, 

deixando pouco espaço para as questões interdisciplinares, dentre elas a relação 

saúde e meio ambiente. 

Percebe-se que existe uma real dificuldade na adoção de práticas de 

proteção ambiental nos diversos setores da sociedade, sobretudo no campo da 

educação superior. O que realça a educação como uma ferramenta imprescindível 

para a sensibilização das pessoas, o que faz a universidade despontar como 

território pulsante de movimentos de mudanças, importante para aplicação desses 

preceitos pelo acumulo de saberes e produções. 

Nesse sentido, a efetividade das ações de promoção da saúde está 

condicionada pela potencialidade das ações humanas no território, e as 
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consequências dessas ações, que podem impactar positivamente ou negativamente 

na saúde humana diante da forma como o homem utiliza os recursos naturais. 

Apesar de abordar em diferentes contextos a importância da ação do 

profissional de saúde nos diferentes territórios, que é uma questão chave tanto no 

campo de conhecimento da saúde quanto do meio ambiente, que tanto os 

programas e ementas curriculares, quanto as DCN pouco abordam a praticidade 

dessa relação.  

Deve-se considerar na estruturação dos currículos acadêmicos, a 

necessidade de escutar os anseios e as opiniões de professores e estudantes sobre 

a inserção da temática ambiental no cotidiano da formação para a saúde. E ainda há 

que se levar em consideração que não aproximar o estudante e professores do 

processo de construção e avaliação dos cursos em saúde, implica de fato no 

distanciamento entre os currículos e as disciplinas que os estudantes vivenciam em 

sala de aula ou nas práticas e estágios realizados durante a graduação. 

Nessa perspectiva, questiona-se também se o currículo e a matriz curricular 

dos cursos de graduação em saúde, no modelo atual em que são apresentados, 

possibilitam aos professores e aos estudantes uma autonomia para a inserção de 

questionamentos interdisciplinares e para a discussão efetiva dessas discussões de 

importante repercussão em todo o mundo? E mesmo se não permitirem, não 

poderiam os professores, como sujeitos ativos no processo de formação em saúde, 

inserir em suas disciplinas, as discussões sobre as implicações das ações do 

homem sobre o meio ambiente na saúde das pessoas? 

Cabe também destacar o papel do professor no processo de discussão, 

ensino e formulação dos currículos acadêmicos, e percebendo o distanciamento dos 

professores dos cursos de graduação em saúde com a temática ambiental, surge à 

questão de quão efetivamente os professores tem participado da estruturação 

desses currículos? Sejam eles professores das disciplinas teóricas ou 

profissionalizantes, básicas ou especializadas. Ou ainda pode-se questionar se 

dentro das intuições de ensino superior estudadas existem espaços de discussão e 

reflexão do processo de formação do estudante, sobretudo sobre a proposta 

curricular?  

Por que ainda é tão difícil para os professores apresentarem os conteúdos, as 

informações e os dados para a construção de um conhecimento unificado e 

interdisciplinar? Por que ainda existe uma grande limitação na educação formal em 
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aproximar diferentes áreas de conhecimentos? Tornar a prática educativa 

interdisciplinar é um processo complexo para estudantes e educadores, e essa 

dificuldade pode ser explicada pelo ciclo de formação que os mesmo passaram, 

focado em disciplinas e conteúdos específicos.  A que se considerar que a formação 

desses professores, um dia como estudantes, provavelmente também não 

contemplou a diversidade do conhecimento, e sim as partes específicas dele, o que 

gera uma demanda de capacitação, atualização e educação permanente dos 

docentes. 

Sensibilizar os futuros profissionais de saúde sobre as relações existentes na 

natureza e suas implicações nos diferentes tipos de vida na Terra é imprescindível 

para efetividade das políticas voltadas para o meio ambiente, como também nas 

práticas de saúde, pois os próprios estabelecimentos de saúde são grandes 

produtores de resíduos e consumidores de energia, e precisam estar também sendo 

avaliados quanto aos impactos que causam no meio ambiente. 

Destaca-se a importância da interdisciplinaridade entre saúde e meio 

ambiente e que é impossível construir praticas de saúde efetivas sem pensar essa 

questão. E ainda que o profissional de saúde deve ter uma formação sensível às 

questões ambientais tanto na teoria quanto na pratica do cuidado.  

As dificuldades em adotar práticas de proteção ambiental, torna a educação 

uma ferramenta imprescindível para a sensibilização das pessoas, dessa forma, a 

universidade desponta como território pulsante de movimentos de mudança 

importante para aplicação desses preceitos pelo acumulo de saberes e produções.  

Sabe-se que a universidade exerce um papel importante na sociedade, como 

instituição de formação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, na 

produção científica e nas atividades de extensão, ambas as responsabilidades das 

instituições de ensino superior. Há claramente uma carência na oferta de atividades 

de extensão que relacione Meio Ambiente e Saúde, nas instituições estudadas. Tal 

fato sugere a urgência de se incorporar, no ambiente universitário, a comunidade 

interna e externa, comunidades, alunos, famílias, professores, para que as barreiras 

ou potencialidades derivadas da ação homem/ambiente e ambiente/homem sejam 

estudadas, discutidas e  minimizadas, quando necessário.  

As UEBA englobam uma extensa região, cada uma delas abarcando 

particularidades ambientais que merecem atenção. Superficialmente podem-se citar 

diferenças de território marcantes em cada local das UEBA, que influenciam 
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diretamente na saúde da população, como: os altos índices de dengue nos 

municípios de Jequié, Guanambi, Ilhéus e Itabuna, cidades onde se localiza um 

campus da UESB, UNEB e UESC respectivamente; ou ainda a seca prevalente e 

consequente falta de água em Vitória da Conquista, onde também se encontra um 

campus da UESB; a presença de povos indígenas e os conflitos pela terra em áreas 

circunvizinhas da UESC, ou ainda os longos períodos de seca enfrentados pela 

cidade de Feira de Santana, onde de localiza a UEFS. Exemplos rápidos, mas 

suficientemente comprovadores da importância da participação da universidade e 

dos cursos de saúde na pesquisa/ação/extensão de temas referentes ao meio 

ambiente nessas regiões.  

Fica patente que a efetividade e a eficácia das ações de promoção da saúde 

e melhora da qualidade de vida das pessoas, está diretamente relacionada à forma 

como o home age no território em que vive, e quais as potencialidades e dificuldades 

encontradas nesse território, e ainda às consequências da reciprocidade dessa 

relação, que pode impactar positivamente ou negativamente na saúde humana. 

Contudo, os currículos e programas dos cursos de graduação em saúde, 

abordam superficialmente a importância da ação do profissional de saúde nos 

diferentes territórios, que é uma questão fundamental, tanto no campo de 

conhecimento da saúde, quanto do meio ambiente os programas e ementas 

curriculares pouco abordam a praticidade dessa relação.  

Diante do presente estudo, fica patente que as dificuldades em adotar 

práticas de proteção ambiental, tornam a Educação Ambiental um dispositivo para 

implementar alternativas diversificadas de mudanças em instituições que exercem 

um papel fundamental na proposição e execução de políticas na educação para 

saúde, destacando aqui a Universidade,  e que esse é um dos desafios a serem 

rompidos frente a atual dinâmica disciplinar do processo de educação em saúde. 

A relação saúde e meio ambiente é indissolúvel na perspectiva de promoção 

da saúde, ressaltada na política de saúde brasileira, estruturada pelo Sistema Único 

de Saúde, e nas políticas e conferências internacionais de desenvolvimento, saúde e 

meio ambiente. De fato é necessário preparar os profissionais de saúde para agir no 

território local para que os índices de saúde e de desenvolvimento de qualquer 

localidade sejam elevados, melhorando a qualidade de vida da população, e 

reduzindo os impactos negativos à natureza. 
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APÊNDICE A 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA ESTUDANTES 
 

Número de ordem: _____  
1. Sexo:  

( ) 1. Feminino ( ) 2. Masculino  

2. Idade:  

1.( )18-25 anos 2.( ) 26-30 anos 3.( )31-35 anos 4.( )36-40 anos 5. ( )+40 anos  

3. Universidade:  

1.( ) UESB 2.( ) UESC 3.( ) UEFS 4.( ) UNEB  

4. Cursos de saúde que estuda:  

( ) 1. Enfermagem ( ) 2. Medicina ( ) 3.Farmácia ( ) 4.Psicologia ( ) 5. Nutrição ( ) 

6.Biomedicina ( ) 7.Fisioterapia ( ) 8.Fonoaudiologia ( ) 9.Odontologia  

5. Semestre:  

( ) 1º ( )2º ( )3º ( )4º ( )5º ( )6º ( )7º ( )8º ( ) 9º ( )10º ( ) 11º ( )12º  

6. O que é Educação Ambiental?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Você estudou sobre Educação Ambiental durante o seu curso de 
graduação?  
( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

8. Com que frequência assuntos relacionados ao meio ambiente são 
discutidos no seu curso?  
( )1. Sempre ( ) 2.Quase sempre ( )3. Às vezes ( )4. Raramente ( )5. Nunca  

9. Quando você ouviu sobre Educação Ambiental?  

( )1. Universidade ( ) 2.Atividade extracurricular ( )3. Rua ( )4. Nenhuma lugar  

( )5. Outro _____________________________ 

10. Qual disciplina aborda ou questiona sobre o meio ambiente no seu curso?  

( ) 1. Básica ( ) 2. Teórica ( ) 3. Prática ( ) 4. Profissionalizante ( ) 5. Optativa  

11. Existe uma disciplina sobre meio ambiente no seu curso?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

12. Existe atividade de pesquisa e/ou extensão que relaciona assuntos de 

saúde e meio ambiente na universidade?  
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( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

13. Se sim a questão 12, 

qual?_______________________________________________________________ 

14. Existe atividade de pesquisa e/ou extensão que relaciona assuntos de 

saúde e meio ambiente no seu curso?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

15. Se sim a questão 14, 

qual?________________________________________________  

16. Você participa ou já participou de atividades extracurriculares com a 

temática ambiental?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

17. Como você avalia a matriz curricular do seu curso em relação ao ensino de 

questões sobre meio ambiente?  

( )1. Excelente ( )2. Bom ( ) 3. Razoável ( )4. Ruim ( )5. Péssimo  

18. É importante estudar sobre meio ambiente em um curso de graduação em 

saúde?  

( ) 1. sim ( )2. não  

Por quê? 

________________________________________________________________  

19. Existe relação entre meio ambiente e saúde no currículo do seu curso de 

graduação?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra 

20. Se sim a questão 19, qual? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES 

Número de ordem: _____  

1. Sexo:  

( ) 1.Feminino ( ) 2.Masculino  

2. Idade:  

1.( ) 25-30 anos 2.( )31-35 anos 3.( )36-40 anos 4. ( )40-45 anos 5.( ) +45 anos  

3. Universidade:  

1.( ) UESB 2.( ) UESC 3.( ) UEFS 4.( ) UNEB  

4. Cursos de saúde que ensina  

( ) 1. Enfermagem ( ) 2. Medicina ( ) 3.Farmácia ( ) 4.Psicologia ( ) 5. Nutrição ( ) 

6.Biomedicina ( ) 7.Fisioterapia ( ) 8.Fonoaudiologia ( ) 9.Odontologia  

5. Disciplinas que ensina:  

( ) 1. Básica ( ) 2. Teórica ( ) 3. Prática ( ) 4. Profissionalizante ( ) 5. Optativa  

6. A matriz curricular dos cursos de graduação que você ensina aborda 
questões sobre o meio ambiente?  
( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

7. Se sim à questão 5, quais questões?  

8. Você relaciona saúde e meio ambiente em suas aulas?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

9. Com que frequência você aborda questões sobre o meio ambiente em suas 

aulas?  

( )1. Sempre ( ) 2.Quase sempre ( )3. Às vezes ( )4. Raramente ( )5. Nunca  

10. Existe uma disciplina sobre meio ambiente no curso que você ensina?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

11. Na universidade ou curso de graduação que você ensina, existe atividade 
de pesquisa e/ou extensão sobre saúde e meio ambiente?  
( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  
12. Se sim à questão acima, 

quais?______________________________________________________________  

13. O tema meio ambiente é importante para o curso de graduação em saúde?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra  

14. Existe relação entre Educação Ambiental e saúde?  

( )1. Sim ( )2. Não ( )3. Talvez ( )4. Não sabe ( )5. Não lembra 
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APÊNDICE C 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PROFESSORES 

 
Prezado (a) Sr/Srª 
 
Convido o Sr. (a) para participar como voluntário (a), na pesquisa que tem o título de  
“A Educação Ambiental no ensino superior em saúde”, e tem como objetivo analisar 
a Educação Ambiental nos cursos de graduação da área de saúde de instituições 
públicas de ensino superior do estado da Bahia de acordo às políticas nacionais de 
Educação Ambiental e saúde. No caso de aceitar fazer parte da mesma, o Sr. (a) 
responderá um questionário impresso.  
 
A sua opinião será importante para contribuir com a instrumentalização da discussão 
para a inserção da Educação Ambiental na âmbito do ensino em saúde, para a 
formação de profissionais conscientes da importância da interação saúde e meio 
ambiente para a promoção da saúde das pessoas. Não existem riscos ou 
desconfortos previstos em decorrência da sua participação na nossa pesquisa. 
 
O Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem 
como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, 
mesmo depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de 
nenhuma forma. Caso desista, basta avisar ao (s) pesquisadores (s) e este termo de 
consentimento será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo Sr. (a) 
serão destruídas. 
 
Informo que o resultado deste estudo poderá servir para analisar os currículos 
acadêmicos da área de saúde e propor uma avaliação da adequação dos mesmos 
diante dos resultados alcançados, contribuindo para a formação do profissional de 
saúde. 
 
Como responsável por este estudo comprometo-me em manter sigilo de todos os 
seus dados pessoais e indenizá-lo (a), caso sofra algum prejuízo físico ou moral 
decorrente do mesmo. 
 
 

Cinoélia Leal de Souza 
Pesquisador Responsável 

Telefone para contato: (77) – 8832-2662 
 
Eu, _____________________________, RG___________________________, 
aceito participar das atividades da pesquisa: A Educação Ambiental no ensino 
superior em saúde. Fui devidamente informado sobre a importância da minha 
opinião para essa pesquisa por meio da minha resposta ao questionário. Foi-
me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 
isso leve a qualquer penalidade, e que os dados de identificação e outros pessoais 
não relacionados à pesquisa serão tratados confidencialmente. 
 
[Obs.: Informo que o presente documento será obtido em duas vias (uma via para o sujeito da pesquisa e uma 

para guarda do pesquisador) e será impresso em folha única (frente e verso).] 


