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RESUMO

PALAVRAS-CHAVE:

Educação Ambiental. Ensino Superior. Risco e Desastre. Diretriz Curricular Engenharia.

O presente artigo visa refletir sobre a presença da Educação Ambiental  EA no Ensino Superior,
particularmente as temáticas do risco e desastre socioambientais. Essa reflexão adota como base as
Diretrizes Curriculares NacionaisDCN de Graduação em Engenharias. Para tanto, realizouse uma
revisão da literatura, utilizando as plataformas Scielo e Google Acadêmico compreendendo o período
de dez anos, e analisouse as DCN dos cursos de Engenharia. Como resultado, foi possível identificar
que a temática EA se estabelece nas DCN como temática transversal às disciplinas, porém estão
ausentes questões relativas ao risco e desastre. Portanto, temas relacionados aos riscos e desastres
ambientais são silenciados nas DCN, inclusive nas DCN para EA e na Política Nacional de Educação
Ambiental.

ABSTRACT

KEYWORDS:

Environmental Education. Higher education. Risk and Disaster. Curricular Engineering Directive.

The present article aims to reflect about the presence of Environmental Education EE in higher
education, particularly on the themes of socioenvironmental risk and disaster. This reflection is based
on the National Curricular Guidelines  NCG of Graduation in Engineering. To this end, a review of the
literature was carried out using the Scielo and Google Academic platforms, comprising the period of
ten years, and analyzed the NCG of the Engineering courses. As a result, it was possible to identify
that the environmental theme is established in the NCG as a crossdisciplinary topic, but there are no
issues related to risk and disaster. Therefore, subjects related to environmental hazards and disasters
are silenced in the NCG, including in the that one for EE and in the National Environmental Education
Policy.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Educación Ambiental. Enseñanza superior. Riesgo y Desastre. Direccion Curricular Ingeniería.

El presente artículo tiene por objeto reflexionar sobre la presencia de la Educación Ambiental  EA en
la Enseñanza Superior, particularmente las temáticas del riesgo y desastre socioambientales. Esta
reflexión adopta como base las Directrices Curriculares NacionalesDCN de Graduación en
Ingenierías. Para ello, se realizó una revisión de la literatura, utilizando las plataformas Scielo y
Google Académico comprendiendo el período de diez años, y se analizó las DCN de los cursos de
Ingeniería. Como resultado, fue posible identificar que la temática EA se establece en las DCN como
temática transversal a las disciplinas, pero están ausentes cuestiones relativas al riesgo y desastre.
Por lo tanto, temas relacionados con los riesgos y desastres ambientales son silenciados en las DCN,
incluso en las DCN para EA y en la Política Nacional de Educación Ambiental.

INTRODUÇÃO
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O primeiro marco na Educação Ambiental, segundo Reigota (2009), surgiu a partir da Conferência de
Estocolmo (1972), existindo assim a concordância de que “se deve educar o cidadão e a cidadã para
a solução dos problemas ambientais” (REIGOTA, 2009, p. 24).

Nos últimos anos, a temática Educação Ambiental tem se apresentado no campo educacional de
diversas maneiras.Foi incorporada aos Parâmetros Curriculares NacionaisPCN da Educação Básica
na década de 1990 (1996), sendo discutida em vários estudos como dos autores , (2005 e 2006),

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, estabelecidas pela Resolução Nº 2,
do Ministério da Educação, em 15 de junho de 2012 , preveem, no artigo 16 a inserção dos
conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação Básica e da
Educação Superior, podendo ocorrer pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio
ambiente, a sustentabilidade socioambiental; como conteúdo dos componentes já constantes do
currículo ou ainda pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes
curriculares. A transversalidade, nesse sentido, é entendida como uma forma de organizar o trabalho
didático no qual alguns temas são integrados às áreas convencionais de forma a estarem presentes
em todas elas, com o intuito de estabelecer uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente
sistematizados e as questões da vida real e de sua transformação (MENEZES e SANTOS, 2001).

Considerandose ainda a natureza dos cursos de graduação, as instituições de Ensino Superior têm
autonomia para realizar outras formas de inserção da Educação Ambiental na sua organização
curricular, conforme previsto no parágrafo único do artigo 16, da Resolução supracitada.

Carvalho (2005) discute que na Educação Formal, especificamente na Educação Básica, a Educação
Ambiental tem se deparado com vários desafios, dentre eles o de como ela pode fazer parte do centro
das práticas escolares, assim realizando alguns questionamentos com relação à transversalidade,
alertando os gestores e educadores que atuam no ambiente escolar/acadêmico a esse respeito.

[...] ainda que a transversalidade venha em consonância com as propostas
elaboradas desde longa data pelo próprio campo dos educadores ambientais e
tenha sido incorporada pelos parâmetros, restam muitos questionamentos, tais
como: afinal, como ocupar um lugar na estrutura escolar desde essa espécie
de nãolugar que é a transversalidade Para a EA, constituirse como temática
transversal pode tanto ganhar o significado de estar em todo lugar quanto, ao
mesmo tempo, não pertencer a nenhum dos lugares já estabelecidos na
estrutura curricular que organiza o ensino (CARVALHO, 2005, p.12).

Dessa forma, os questionamentos de Carvalho (2005) nos levam à reflexão de que precisamos saber
não apenas como trabalhar efetivamente a Educação Ambiental nos currículos, proporcionando em
sala de aula as mediações adequadas mas, de que maneira podemos oportunizar reflexões, para que
os estudantes se apropriem das questões ambientais e possam ser agentes de transformação onde
estão inseridos.

Todas essas indagações despertaram em nós o interesse de refletir sobre a Resolução CNE/CES 11,
de 11 de março de 2002, que consiste nas Diretrizes Curriculares Nacionais  DCN dos cursos de
Engenharias. Ressaltamos que existe uma única diretriz para todas as habilitações em Engenharia e
que esta Resolução foi publicada há mais de dezesseis anos. A escolha desse documento se justifica
pela própria formação dos engenheiros e seus campos de atuação, uma vez que são profissionais
que frequentemente lidam com inúmeros tipos de riscos e impactos ambientais de grande magnitude.
Assim, é necessário também analisarmos como a questão ambiental se insere nas Diretrizes
Curriculares.

O objetivo do artigo é refletir sobre o comparecimento no Ensino Superior da temática Educação

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/risco_e_desastre_temas_omitidos_nas_diretrizes_curriculares_nacio.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.316,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Ambiental, particularmente as temáticas “risco e desastre” na formação acadêmica, relacionando tal
comparecimento com a abordagem desses temas nas DCN dos cursos de Graduação em
Engenharia.

O presente artigo, de cunho bibliográfico, é fruto de estudos no Mestrado Interdisciplinar em Gestão
Integrada do Território da Universidade Vale do Rio DoceUNIVALE, junto à disciplina Território,
Natureza e História, e também de reflexões sobre o desastre socioambiental provocado pela Samarco
em 2015, que afetou o Rio Doce, que banha a cidade de Governador Valadares e a UNIVALE.

O artigo está dividido em duas seções. Na primeira, apresentaremos os resultados da pesquisa sobre
o levantamento bibliográfico já citado, e a segunda analisa as Diretrizes Curriculares Nacionais dos
cursos de Engenharia.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENSINO SUPERIOR: MAPEANDO A TEMÁTICA

Nesta primeira seção apresentamos a revisão da literatura realizada, em que buscouse mapear a
produção acadêmica relativa à Educação Ambiental no Ensino Superior num período de dez anos, e
como o “risco e desastre” comparecem nessa produção.

Como metodologia, utilizouse o levantamento no site Scientific Electronic Library Online – SciELO[i]
Brasil, uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiros, e no Google Acadêmico[ii], as pesquisas realizadas de 2006 a 2016, referentes à
Educação Ambiental no Ensino Superior, utilizando como palavraschave: Ensino Superior; Educação
Ambiental; Risco e desastre.

A busca identificou, conforme quadro (anexo I), dezenove trabalhos sobre a Educação Ambiental, dos
quais quatorze abordam a temática no Ensino Superior; portanto, a formação acadêmica perpassa
todos os artigos.

De modo geral, os artigos explicitam preocupações com a necessidade de aprofundamento da
temática Educação Ambiental na formação acadêmica. Dentre os trabalhos encontrados, a maior
incidência foi em cursos das áreas de: saúde, licenciaturas, humanas (Administração). Assim,
destacamos que, em outras áreas/cursos do Ensino Superior, essa temática ainda não se coloca
como relevante, suscitando estudos.

O artigo, “Desafios da educação ambiental em uma instituição hospitalar”, das autoras Vanúzia Sari e
Silviamar Camponogara, descreve uma pesquisa realizada em um hospital com o objetivo de
conhecer os desafios da Educação Ambiental. Com relação à formação acadêmica, em sua
conclusão o artigo apontou:

Destacase, ainda, a falta de uma formação acadêmica preocupada com a
sustentabilidade socioambiental. Trabalhar esses desafios, e contornálos
durante o desenvolvimento de ações de educação ambiental, é uma
prerrogativa para a construção de um saber em prol da sustentabilidade
socioambiental (SARI e CAMPONOGARA, 2014, p. 469)

O estudo, “O saber resíduos sólidos de serviços de saúde na formação acadêmica: uma contribuição
da educação ambiental”, organizado por Luciara Bilhalva Correa, também destaca a importância do
aprofundamento da Educação Ambiental nos currículos da graduação e conclui:

Consideramos que, por meio da inserção da educação ambiental nas
instituições de ensino superior, a transformação seja possível, trabalhando
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com a ideia de interdisciplinaridade, complexidade, ética, solidariedade,
cooperação, cidadania, a fim de que os sujeitos que compõem esses espaços
acadêmicos também sejam transformadores críticos dessa realidade com que
ainda hoje nos deparamos, ou seja, de degradação ambiental, que por sua vez
afeta a sociedade como um todo (CORREA, 2005, p. 582).

Verificamos assim, como a temática da Educação Ambiental, embora já prevista em Lei[iii] desde
1999, incumbindo às instituições de a promoverem em todos os níveis e modalidades de ensino de
maneira integrada e contínua, parece não configurar no centro do debate pedagógico no Ensino
Superior. No artigo “Um balanço da produção científica em educação ambiental de 2001 a 2009”, de
Isabel Cristina de Moura Carvalho e Carmen Roselaine de Oliveira Farias, as autoras verificaram a
pouca abordagem da temática Educação Ambiental no Ensino Superior no período analisado,
comprovando assim que existe uma lacuna até o ano de 2009. As autoras afirmam que,

no entanto, se fizermos um recorte analítico abrangente de todo o período e
agregarmos à categoria EA no ensino formal nos seus diferentes níveis
(fundamental, médio e superior) e modalidades; a categoria EA na formação
de professores/educadores (10), observamos que a relação com o ensino
formal esteve presente em pelo menos 26 trabalhos dos 79 analisados, sendo
o foco temático mais expressivo (CARVALHO e FARIAS, 2001 p. 123).

Nesse sentido, cabe ressaltar que já naquela época (2001), dois anos após a publicação da lei que
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, a produção de trabalhos acadêmicos que
abordam a temática, seja na Educação Formal ou Informal, aumentou. Vale destacar ainda que a
referida lei prevê a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização
dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino, o que foi objeto de pesquisa em dez
trabalhos do estudo de Carvalho e Farias (2001).

Em 1991, Donald Worster, em seu artigo “Para Fazer História Ambiental”, aborda a história da
Educação Ambiental.

Em termos bem simples, portanto, a história ambiental trata do papel e do
lugar da natureza na vida humana. Há um consenso de que "natureza"
designa o mundo nãohumano, o mundo que nós não criamos originalmente.
O "ambiente social", o cenário no qual os humanos interagem uns com os
outros na ausência da natureza, fica, portanto, excluído. Excluído também fica
o ambiente construído ou fabricado, aquele conjunto de coisas feitas pelos
homens e que podem ser tão ubíquas a ponto de formarem tomo deles uma
espécie de "segunda natureza" (WORSTER, 1991, p. 201, aspas do autor).

Nessa perspectiva, chamamos a atenção para os ambientes antropizados, as inúmeras
consequências das modificações que o homem realiza no meio ambiente e o quanto essas alterações
refletem sobre os próprios seres humanos. Poderíamos citar uma enorme lista contendo essas
modificações tais como: pavimentação das ruas, assoreamento dos rios, desmatamento das matas
ciliares, construções às margens dos rios, lixos descartados de maneira incorreta, etc. Essas ações
são apenas algumas que podemos elencar como causadoras de impactos socioambientais, visto que
não apenas o ambiente, mas os seres humanos e sua qualidade de vida são afetados por elas.

É urgente a necessidade de o homem compreender que a natureza faz parte da sua história no
presente e por toda a vida e que todas as ações e interferências do ser humano na natureza
acarretam graves danos. Worster também alerta que:

cada vez mais, à medida que a vontade humana deixa as suas marcas na
floresta, nos patrimônios genéticos, no gelo da calota polar, pode parecer que
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não há diferença entre "natureza" e "artefato". Não obstante, vale a pena
conservar essa distinção, pois ela nos lembra que há forças diferentes
operando no mundo e que nem todas elas nascem dos humanos; algumas
delas são espontâneas e autogeradas. O ambiente construído expressa a
cultura. O seu estudo já progrediu bastante com a história da arquitetura, da
tecnologia e da cidade. Mas quando lidamos com fenômenos tais como as
florestas ou o ciclo hidrológico, estamos diante de energias autônomas que
não derivam de nós. Essas forças interferem na vida humana, estimulando
algumas reações, algumas defesas, algumas ambições. Assim, quando
ultrapassamos o mundo autorefletido da humanidade e chegamos à esfera
nãohumana, a história ambiental encontra o seu principal tema de estudo.
(WORSTER, 1991, p. 201)

No artigo, “Uma proposta didática para disciplina de Educação Ambiental no Ensino Superior, a partir
de concepções prévias sobre "meio ambiente"”, organizado por Giselle Alves Martins, a autora
também aborda a questão da história da Educação Ambiental.

As alterações ambientais, resultantes da ação dos seres humanos no
ambiente, são muito antigas. Há aproximadamente 12 mil anos, os seres
humanos eram na maioria coletores e caçadores que se moviam conforme a
necessidade de encontrar alimento suficiente para a sobrevivência. Segundo
Miller (2008), três grandes mudanças culturais aumentaram de forma
considerável o impacto antrópico no ambiente: a revolução agrícola (que se
iniciou há 10 mil12 mil anos); a revolução industrialmédica (iniciada por volta
de 275 anos atrás) e a revolução da informaçãoglobalização (iniciada há
cerca de 50 anos). Mediante essas mudanças, os seres humanos passaram a
dispor de muito mais energia e novas tecnologias foram implementadas,
visando atender suas necessidades básicas assim como seus crescentes
desejos (Miller, 2008) (ALVES MARTINS, 2015, p. 60)

Assim, percebemos como é importante compreender a história da Educação Ambiental, e entender as
alterações que foram acontecendo em função das mudanças, dos modos de vida dos seres humanos,
como: o êxodo rural, as revoluções industriais, o crescimento econômico, o capitalismo, dentre outros.
Todos esses fatores alteraram o meio ambiente.

Compreender como se configurava a natureza no passado e como todas as atividades humanas
impactaram e ainda impactam o meio ambiente é fundamental para o despertar de uma consciência
ambiental crítica em todos os cidadãos.

No artigo, “Educação Ambiental: referências teóricas no ensino superior”, de Marília Freitas de
Campos Tozzoni Reis, a autora explana sobre a importância da Educação Ambiental consistente nos
currículos e considera que:

se a problemática ambiental e a Educação Ambiental tornaramse temas
importantes nas discussões da relação dos homens com o ambiente na
atualidade, nos cursos de graduação esses temas têm ocupado cada vez
mais espaço. Estamos formando nesses cursos, mesmo que de forma
assistemática, profissionais que atuarão direta ou indiretamente como
educadores ambientais (TOZZONIREIS, 2000, p. 34).

O artigo, “Para o mercado ou para a cidadania A educação ambiental nas instituições públicas de
ensino superior no Brasil”, da autora Vanessa Marcondes de Souza, vem também contribuir com os
questionamentos iniciais apontados neste estudo.
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A educação para o meio ambiente deve permitir que os futuros profissionais
possam ter conhecimentos, habilidades e valores voltados a colaborar com a
compreensão dos problemas socioambientais existentes, bem como buscar
soluções éticas e justas na construção de uma nova sociedade. Para isso,
algumas mudanças parecem ser necessárias dentro das universidades,
também para que estas possam aproximarse das questões ambientais.
Entretanto, considerase ainda importante o desenvolvimento de mais
pesquisas que tenham como foco as IES e o meio ambiente, com o intuito de
avaliar as práticas atuais e subsidiar propostas e políticas futuras (

Assim, com base nos artigos mencionados, destacamos a necessidade de aprofundamento da
temática Educação Ambiental nos currículos do Ensino Superior, para que se formem egressos com
consciência ambiental, profissionais que possam sempre agir em prol do meio ambiente.

Ressaltamos ainda, que na busca realizada não foram encontrados trabalhos que abordassem o risco
e desastre na formação acadêmica. Portanto, buscamos algumas definições de risco e desastre.

De acordo com a Política Nacional de Defesa Civil, risco é compreendido como

medida de danos ou prejuízos potenciais, expressa em termos de
probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das
consequências previsíveis.Relação existente entre a probabilidade de que
uma ameaça de evento adverso ou acidente determinados se concretize, com
o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos (BRASIL, 2007, p.
8).

Para Sánchez (2013, p. 362), “O risco por sua vez é conceituado como a contextualização de uma
situação de perigo, ou seja, a possibilidade de materialização do perigo ou de um advento indesejado
ocorrer”. O autor aborda ainda os tipos de riscos ambientais, apontando as inúmeras categorizações
possíveis e lista os riscos ambientais: tecnológicos ou naturais, agudos ou crônicos (SÁNCHEZ, 2013,
p. 357 e 358), conforme demonstrado na tipologia de riscos ambientais descrito abaixo:

Riscos ambientais>Riscos Naturais: Atmosféricos, Hidrológicos, Geológicos, Biológicos, Siderais.

Riscos ambientais> Riscos Tecnológicos: Agudos, Crônicos.

E o desastre é conceituado como

resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem, sobre um
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e,
consequentes prejuízos econômicos e sociais. A intensidade de um desastre
depende da interação entre a magnitude do evento adverso e a
vulnerabilidade do sistema e é quantificada em função de danos e prejuízos
(BRASIL, 2007, p. 8).

Ainda de acordo com a Política Nacional de Defesa Civil, os desastres são classificados quanto à sua
origem, sendo eles: desastres naturais, desastres humanos ou antropogênicos e desastres mistos
(BRASIL, 2007, p. 40).

Vamos restringir nossa análise aos desastres humanos ou antropogênicos, que

são aqueles provocados pelas ações ou omissões humanas. Relacionamse
com a atuação do próprio homem, enquanto agente e autor. Esses desastres
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podem produzir situações capazes de gerar grandes danos à natureza, aos
habitat humanos e ao próprio homem, enquanto espécie.

Normalmente, os desastres humanos são consequências de: ações
desajustadas geradoras de desequilíbrios no relacionamento socioeconômico
e político entre os homens; profundas e prejudiciais alterações em seu
ambiente ecológico (Brasil, 2007, p. 40).

Nessa perspectiva, reforçamos a importância das temáticas risco e desastre serem inseridas no
Ensino Superior, nos cursos de Engenharia, pois compreendemos que os estudantes precisam
conhecer todas estes conceitos, para assim desenvolverem um posicionamento crítico e reflexivo
frente aos desafios da profissão.

RISCO E DESASTRE: COMO A TEMÁTICA COMPARECE NAS DIRETRIZES NACIONAIS
CURRICULARES DA GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA

O curso de Engenharia possui uma diretriz curricular geral, a Resolução CNE/CES 11, de 11 de
Março de 2002 que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia,
abrangendo todas as Engenharias.

O artigo 4º da Resolução supracitada, aborda as competências e habilidades gerais, das quais
destacamos oito.

Art. 4º A formação do engenheiro tem por objetivo dotar o profissional dos
conhecimentos requeridos para o exercício das seguintes competências e
habilidades gerais:

I  aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e
instrumentais à engenharia;

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;

IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de
engenharia;

V - identificar, formular e resolver problemas de engenharia;

VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;

VI - supervisionar a operação e a manutenção de sistemas;

VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas;

VIII  comunicarse eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;

IX  atuar em equipes multidisciplinares;

X  compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais;

XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental;
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XII  avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia;

XIII  assumir a postura de permanente busca de atualização profissional
(BRASIL, 2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de
Engenharia – Resolução CNE/CES nº 11/2002), grifos nossos).

Na análise, em especial dessas oito competências e habilidades destacadas em negrito, podemos
perceber que os profissionais precisam estar aptos para lidar com os impactos causados em virtude
dos experimentos, projetos, sistemas, serviços, processos e produtos inerentes à sua prática
profissional.

No entanto, verificamos que não existem nos cursos de Engenharia aprofundamentos para riscos e
desastres e discussões importantes sobre as implicações desses impactos, o que é lamentável para a
formação de profissionais responsáveis diretamente por transformações do ambiente, por meio de
explorações e/ou construções, edificações e empreendimentos. Ressaltamos ainda a ausência de
competência e habilidade direcionadas para o risco e desastre.

O artigo 3º versa sobre o perfil do profissional engenheiro e apresenta:

Art. 3º  O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando
egresso/profissional o engenheiro, com formação generalista, humanista,
crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias,
estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de
problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais,
ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às
demandas da sociedade (BRASIL, 2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais do
Curso de Graduação de Engenharia – Resolução CNE/CES nº 11/2002), grifo
nosso).

Os objetivos constantes nas DCN estabelecem que nas problemáticas do campo de atuação do
engenheiro deverão ser considerados também os aspectos ambientais. Ao refletir sobre a produção
acadêmica relativa à Educação Ambiental no Ensino Superior e as Diretrizes do curso de Engenharia,
questionase: será que a formação do engenheiro tem assegurado a Educação Ambiental como
aspecto comum a todas as graduações de Engenharia

No artigo 6º, as DCN tratam do currículo, versam sobre quais conteúdos deverão ou poderão compor
cada núcleo de formação. Os núcleos se dividem em: núcleo de conteúdos básicos, núcleo de
conteúdos profissionalizantes e núcleo de conteúdo específicos. Com relação à Educação Ambiental,
não localizamos com “essa expressão exata”, mas identificamos dois tópicos com outra expressão,
que também discutem sobre o assunto: um tópico no núcleo dos conteúdos básicos, no parágrafo 1º ,
tópico XIV Ciências do Ambiente e um (dos cinquenta e quatro listados), o XIX  Gestão Ambiental,
no parágrafo 3º que trata dos conteúdos profissionalizantes que a Instituição de Ensino Superior – IES
deverá definir de acordo com a modalidade, ou seja, na habilitação do curso.

Destacamos também que estas DCN são de 2002. Dezesseis anos já se passaram desde a sua
publicação! Quantos avanços tecnológicos, evoluções e descobertas já foram realizadas desde
aquele ano, já sendo o momento de abrir espaço para novas discussões sobre as Diretrizes para as
Engenharias.

Somente na última década, muitas “catástrofes” e “desastres” poderiam ser listados: edificações como
prédios, pontes, viadutos que ruíram, cálculos errados de vazão de água por hidrelétricas, dentre
outros. Recentemente, presenciamos os efeitos trágicos decorrentes do rompimento de uma
barragem da Mineradora Samarco, considerado o maior desastre ambiental do Brasil,
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comprometendo o meio ambiente de várias maneiras. Esse rompimento, conforme afirmam Modena e
Heller (2016, p. 22), “é considerado o maior desastre socioambiental ocorrido no Brasil e um dos
maiores relacionados à mineração no mundo”.

Segundo divulgação da Agência Nacional de Águas  ANA (2016, p. 5), “o rompimento da barragem
de Fundão impactou e continuará impactando, por tempo ainda indefinido, os rios Gualaxo do Norte,
do Carmo e Doce”. O documento destaca que, dentre as principais consequências dos rejeitos de
lama nos rios estão a qualidade da água, mortandade dos peixes, fauna e flora nas margens dos rios.
Ainda de acordo com o referido documento,

nos trechos imediatamente a jusante, a onda resultante do rompimento da
barragem avançou sobre a planície de inundação dos rios tributários, levando
consigo parte da vegetação e do substrato. Esses materiais somaramse à
lama de rejeitos, agravando os danos nos trechos de cabeceira. A partir da
barragem de Fundão, a onda de rejeitos e detritos seguiu os cursos do córrego
Santarém e rios Gualaxo do Norte e do Carmo por 77 km até alcançar o rio
Doce. De acordo com estimativas do IBAMA, nesse trecho a avalanche de
lama atingiu uma área de cerca de 1.500 hectares. Consequentemente, a
enxurrada de lama, rejeitos e detritos causou graves danos socioeconômicos e
ambientais (ANA, 2016, p. 23).

Na “Expedição[iv] Rio Doce Um Ano Depois”, foi possível constatar vários desses danos listados
acima. Ressaltamos assim, a necessidade de discussões aprofundadas sobre o risco e desastre na
formação acadêmica dos engenheiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após analisar alguns trabalhos que abordam a Educação Ambiental no Ensino Superior, verificamos a
ausência de discussões sobre risco e desastre na Educação Ambiental, assim como também nas
DCN dos cursos de Engenharia. Nesse sentido, questionamos se os cursos de graduação, de modo
geral, têm conseguido formar profissionais conscientes, que possam agir de maneira crítica e reflexiva
onde estão inseridos, preparados para lidar com situações de risco e desastre ou com suas
consequências na vida das populações.

Assim, apontamos a necessidade de aprofundamento das discussões sobre Educação Ambiental nos
currículos dos cursos de graduação, independente da área de formação, pois todos os egressos
fazem parte do nosso planeta, e por meio de suas ações, funções desempenhadas, se receberem
formação adequada, contribuirão para decisões críticas e reflexivas que ajudarão o meio ambiente de
modo geral, ao evitar, amenizar, bem como lidar com os impactos ambientais.

Compreendemos que o papel do educador é fomentar o pensamento crítico e reflexivo, sobretudo em
um cenário em que o meio ambiente vem passando por tantos desastres ambientais, devido à
interferência do homem, com ações mal planejadas e projetadas.

Portanto, fazse necessário uma formação mais aprofundada na Educação Ambiental, não apenas de
maneira transversal, como enfatiza Carvalho (2005), que a transversalidade está em toda a parte, e
ao mesmo tempo em lugar nenhum, mas sim discutindo criticamente os riscos e possibilidades de
desastres, e dessa maneira colaborar para a formação de profissionais mais compromissados com a
qualidade do trabalho prestado à sociedade, com consciência crítica e, sobretudo, com ações que
preservem o planeta, a casa de todos nós!
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Anexo I  Quadro com os trabalhos encontrados na pesquisa

1.

A ambientalização curricular de programas de Educação Física em universidades
federais do Brasil
Referência: RODRIGUES, Cae. A ambientalização curricular de programas de
Educação Física em universidades federais do Brasil. Rev. bras. educ. fís. esporte, São
Paulo , v. 29, n. 3, p. 421-437, set. 2015 .

2.

Análise do comportamento ecológico de estudantes de Administração
Referência: SOUSA FILHO, José Milton de. et al. ANÁLISE DO
COMPORTAMENTO ECOLÓGICO DE ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO.
REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto Alegre), Porto Alegre, v. 21, n. 2, p. 300-319, ago.
2015.

3.

A questão ambiental e a formação de professores para a educação básica: um olhar
sobre as licenciaturas.
Referência: TEIXEIRA, Cristina; TORALES, Marília Andrade. A questão ambiental e
a formação de professores para a educação básica: um olhar sobre as licenciaturas.
Educ. rev., Curitiba, n. spe3, p. 127-144, 2014.

4.

A (re) construção dos conceitos de natureza, meio ambiente e educação ambiental por
professores de duas escolas públicas.
Referência: LIMA, Aguinel Messias de; OLIVEIRA, Haydée Torres de. A (re)
construção dos conceitos de natureza, meio ambiente e educação ambiental por
professores de duas escolas públicas. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru, v. 17, n. 2, p.
321-337, 2011 .

5.

As dimensões dos valores e da participação política em projetos de professoras:
abordagens sobre os resíduos sólidos
Referência: CINQUETTI, Heloisa Chalmers Sisla; CARVALHO, Luiz Marcelo de. As
dimensões dos valores e da participação política em projetos de professoras: abordagens
sobre os resíduos sólidos. Ciênc. educ. (Bauru), Bauru , v. 10, n. 2, p. 161-171, 2004 .

6.

Avaliação da presença da sustentabilidade ambiental no ensino dos cursos de graduação
da Universidade de Passo Fundo
Referência: BRANDLI, Luciana Londero. et al. Avaliação da presença da
sustentabilidade ambiental no ensino dos cursos de graduação da Universidade de Passo
Fundo. Avaliação (Campinas), Sorocaba, v. 17, n. 2, p. 433-454, jul. 2012

7.

Consciência ambiental: um estudo exploratório sobre suas implicações para o ensino de
Administração.
Referência: GONCALVES-DIAS, Sylmara Lopes Francelino. et al. Consciência
ambiental: um estudo exploratório sobre suas implicações para o ensino de
administração. RAE electron. São Paulo, v. 8, n. 1, jun. 2009 .

8.

Desafios da educação ambiental em uma instituição hospitalar.
Referência: SARI, Vanúzia; CAMPONOGARA, Silviamar. Desafios da educação
ambiental em uma instituição hospitalar. Texto contexto - enferm., Florianópolis , v.
23, n. 2, p. 469-478, jun. 2014.

9.

Desenvolvimento sustentável e educação ambiental: uma trajetória comum com muitos
desafios.
Referência: BARBIERI, José Carlos; SILVA, Dirceu da. Desenvolvimento sustentável
e educação ambiental: uma trajetória comum com muitos. desafios. RAM, Rev. Adm.
Mackenzie (Online), São Paulo , v. 12, n. 3, p. 51-82, jun. 2011 .

10.

Educação ambiental escolar, formação humana e formação de professores: articulações
necessárias.
Referência: TOZONI-REIS, Marília Freitas de Campos; CAMPOS, Luciana Maria
Lunardi. Educação ambiental escolar, formação humana e formação de professores:
articulações necessárias. Educ. rev., Curitiba, n. spe3, p. 145-162, 2014 .
Educação ambiental para docentes enfermeiros: percepção e relação com a formação do
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11.
enfermeiro.
Referência: PERES, Roger Rodrigues. et al. Educação ambiental para docentes
enfermeiros: percepção e relação com a formação do enfermeiro. Rev. Gaúcha
Enferm., Porto Alegre , v. 36, n. spe, p. 85-93, 2015.

12.

Educação Ambiental: referências teóricas no ensino superior.
Referência: TOZZONI-REIS, Marília Freitas de Campos. Educação Ambiental:
referências teóricas no ensino superior. Interface (Botucatu), Botucatu , v. 5, n. 9, p.
33-50, ago. 2001.

13.

Ensino e pesquisa em gestão ambiental nos programas brasileiros de pós-graduação em
Administração.
Referência: SINAY, Maria Cristina Fogliatti de. et al. Ensino e pesquisa em gestão
ambiental nos programas brasileiros de pós-graduação em administração. RAM, Rev.
Adm. Mackenzie, São Paulo , v. 14, n. 3, p. 55-82, June 2013.

14.

O meio ambiente como conformação curricular na formação docente.
Referência: BOTON, Jaiane de Moraes. et al. O MEIO AMBIENTE COMO
CONFORMAÇÃO CURRICULAR NA FORMAÇÃO DOCENTE. Ens. Pesqui.
Educ. Ciênc. (Belo Horizonte), Belo Horizonte, v. 12, n. 3, p. 41-50, dez. 2010 .

15.

O saber resíduos sólidos de serviços de saúde na formação acadêmica: uma
contribuição da educação ambiental.
Referência: CORREA, Luciara Bilhalva. et al. O saber resíduos sólidos de serviços de
saúde na formação acadêmica: uma contribuição da educação ambiental. Interface
(Botucatu), Botucatu , v. 9, n. 18, p. 571-584, dez. 2005.

16.

Para o mercado ou para a cidadania a educação ambiental nas instituições públicas de
ensino superior no Brasil.
Referência: SOUZA, Vanessa Marcondes de. Para o mercado ou para a cidadania a
educação ambiental nas instituições públicas de ensino superior no Brasil. Rev. Bras.
Educ., Rio de Janeiro, v. 21, n. 64, p. 121-142, mar. 2016.

17.

Transformando o discurso em prática: uma análise dos motivos e das preocupações que
influenciam o comportamento pró-ambiental.
Referência: PINHEIRO, Leonardo Victor de Sá. et al. Transformando o discurso em
prática: uma análise dos motivos e das preocupações que influenciam o comportamento
pró-ambiental. RAM, Rev. Adm. Mackenzie (Online), São Paulo , v. 12, n. 3, p.
83-113, jun. 2011 .

18.

Um balanço da produção científica em educação ambiental de 2001 a 2009 (ANPEd,
ANPPAS e EPEA).
Referência: CARVALHO, Isabel Cristina de Moura; FARIAS, Carmen Roselaine de
Oliveira. Um balanço da produção científica em educação ambiental de 2001 a 2009
(ANPEd, ANPPAS e EPEA). Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro , v. 16, n. 46, p.
119-134, Apr. 2011.

19

Uma proposta didática para disciplina de Educação Ambiental no Ensino Superior, a
partir de concepções prévias sobre “meio ambiente”.
Referência: ALVES MARTINS, Giselle. et al. Uma proposta didática para disciplina de
Educação Ambiental no Ensino Superior, a partir de concepções prévias sobre "meio
ambiente".Rev. Fac. Cienc. Tecnol.,Bogotá, n. 38, p. 57-74, jul. 2015.
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[1]Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política
Nacional de Educação Ambiental.

[1]A Expedição Rio Doce Um Ano Depois, aconteceu nos dias 5 e 7 de novembro de 2016, com
objetivo de avaliar danos após 365 dias do desastre ambiental em Mariana, devido ao rompimento da
barragem do Fundão no distrito de Bento Rodrigues em Mariana, de responsabilidade da
Samarco/Vale/BHP. Participaram da Expedição um grupo de pesquisadores, alunos e professores da
UNIVALE e de outras instituições que pesquisam sobre o tema. As atividades consistiram em avaliar
a situação do Rio Doce entre Tumiritinga e o Parque Estadual do Rio Doce. Para isso o grupo visitou
uma comunidade ribeirinha de camponeses em Tumiritinga e conversou com alguns moradores.
Visitou o Pico da Ibituruna e o Parque Estadual do Rio Doce em Marliéria.
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