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"Como, pois, se atreve o homem a destruir, 
em um momento e sem reflexão, 

a obra que a natureza formou em séculos, 
dirigida pelo melhor conselho? Quem o autorizou para renunciar 

tantos e tão importantes benefícios? A ignorância, sem dúvida ..... " 

José Bonifácio de Andrada e Silva, 1821 
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RESUMO 

Castro, DMDL. ANÁLISE DO IMPACTO DA CAPACITAÇÃO EM 
DIREITO AMBIENTAL. São Paulo: 2005. [Dissertação de Mestrado 
apresentada à Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo] 

A Faculdade de Saúde Pública e a Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, por intermédio do Núcleo de Informações em Saúde 
Ambiental da USP, criaram, em 2000, o curso de pós-graduação lato 
sensu - Especialização em Direito Ambiental, na busca do preenchimento 
de lacuna observada pela carência de profissionais aptos a desenvolver 
projetos na área. Entre 2000 e 2003, 9 (nove) cursos foram realizados, 
sendo 328 profissionais matriculados. Objetivo. Analisar o impacto dos 
cursos de Especialização em Direito Ambiental (CEDA 1 - CEDA 9) na 
atuação profissional dos ex-alunos, visando contribuir para o 
aprimoramento da capacitação de profissionais na área ambiental. 
Metodologia. A pesquisa baseou-se no levantamento de dados 
primários, por meio de entrevista aplicada a 191 ex-alunos dos cursos 
CEDA 1 a CEDA 9 e no levantamento de dados secundários, por meio de 
análise documental das fichas de matrícula dos 328 ex-alunos, além de 
registros, ofícios e relatórios referentes aos 9 (nove) cursos. Os dados 
obtidos foram analisados levando em conta aspectos quali-quantitativos. 
Resultados. Em relação à caracterização dos ex-alunos dos cursos de 
pós-graduação lato sensu - Especialização em Direito Ambiental (CEDA 1 
- CEDA 9), os dados obtidos demonstraram que 56% dos alunos eram do 
gênero feminino, 79% eram formados na área jurídica, 73% eram 
formados em instituição privada de ensino, 70% atuavam 
profissionalmente na cidade de São Paulo, sendo que 52% dos alunos 
atuavam no setor privado. No início do curso, 61% dos profissionais 
estavam atuando profissionalmente na área ambiental, sendo que 66% 
passaram a atuar nesta área após o término do curso. Dentre os ex
alunos que atuavam na área de direito ambiental, 73% atuavam na área 
de uso e ocupação do solo, 71% na área de crimes ambientais e 67% na 
área de licenciamento ambiental. Ademais, 83% dos entrevistados 
afirmaram ter mudado a forma de compreender a questão ambiental e 
66% afirmaram ter mudado a forma de atuação profissional após a 
realização do curso. Conclusão. A pós-graduação lato sensu -
Especialização em Direito Ambiental, realizada pela Faculdade de Saúde 
Pública e pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo vem 
contribuindo para o preenchimento de parte da lacuna por profissionais 
capacitados na área ambiental, gerando impactos em suas carreiras 
profissionais, tais como ascensão profissional e contribuindo para a 
divulgação do conhecimento. 

Descritores: Capacitação; Pós-Graduação; Direito Ambiental; Saúde 
Ambiental. 



ABSTRACT 

Castro, DMDL. ANAL YSIS OF THE IMPACT OF KNOWLEDGE 
ACQUISITION REGARDING ENVIRONMENTAL LAW. São Paulo: 
2005. [Thesis presented to Faculdade de Saúde Pública (School of Public 
Health) of the University of São Paulo] 

The School of Public Health and the Law School of the University of São 
Paulo - USP, through USP's Environmental Health Information Nucleus, 
created in 2000 a Lato Sensu Postgraduation Course in Environmental 
Law, aiming to prepare professionals in order to fill in a blank created by 
the lack of professionals capable of developing projects in the 
environmental area. Between 2000 and 2003, 9 (nine) courses were 
developed, and 328 professionals were registered as students. 
Objective. Analyze the impact of the Lato Sensu Postgraduation Courses 
in Environmental Law (CEDA 1 - CEDA 9) on the Professional 
performance of the students who acquired knowledge on those courses, 
contributing for the constant improving of acquiring knowledge on the 
environmental area, identifying positive aspects and difficulties found in 
the development of those courses. Methods. Considering the objectives, 
the present research was based on searching for primary data through 
interviews applied to 191 students from CEDA 1 to CEDA 9 courses, 
among a total of 328 students, and searching for secondary data through 
documental analysis regarding student's registration profile, documents 
and reports of the 9 (nine) courses. The data obtained were analyzed 
regarding quali-quantitative aspects. Results. The profile of the students 
who acquired knowledge from the Lato Sensu Postgraduation Courses in 
Environmental Law (CEDA 1 - CEDA 9) indicates that 56% are female, 
79% graduated in Law, 73% graduated from private institutions, 70% 
work at the city of São Paulo, and 52% work at the private sector. In the 
beginning of the course, 61% of the Professionals worked on the 
environmental area, and 66% worked in the area after concluding the 
course. Among the students who worked with environmental law, 73% 
worked with land use and occupation, 71 % worked with environmental 
crimes and 67% worked with environmental licensing. 83% of the 
students interviewed affirmed that they changed the way they 
comprehended environmental issues and 66% affirmed they changed 
their professional performance in their workplaces, after concluding the 
course. Conclusion. The Lato Sensu Postgraduation Courses in 
Environmental Law, developed by the School of Public Health and the Law 
School of the University of São Paulo brings a positive contribution for 
fulfilling part of the lack of professionals capable of developing projects 
on the environmental area, generating positive impacts on their 
professional careers, such as professional improvements, and 
contributing for the dissemination of environmental knowledge. 

Descriptors: Acquiring Knowledge; Postgraduation; Environmental Law; 
Environmental Health. 
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Capítulo 1 Introdução ao Tema 

, -
CAPITULO 1 - INTRODUÇAO AO TEMA 

1.1 Definição do Tema 

A escolha do tema objeto da presente pesquisa se deu, em parte, 

por ser a autora do presente estudo advogada, atuante na área 

ambiental e ex-aluna do curso de pós-graduação lato sensu -

Especialização em Direito Ambiental (CEDA 6), realizado pela 

Faculdade de Saúde Pública e pela Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. 

"Numa ciência onde o observador é da mesma natureza que o 

objeto, o observador é, ele mesmo, uma parte de sua observação" 

(STRAUSS, 1975 in MINAYO 2004, p.21). 

Entretanto, o fator de maior influência na escolha do objeto de 

estudo foi, sem dúvida, a preocupação da autora com o rumo da 

capacitação de recursos humanos na área ambiental, dada a 

urgência e complexidade de atuação de profissionais efetivamente 

capacitados na área. 

o primeiro passo foi compreender o objeto maior de estudo, qual 

seja, o conceito de meio ambiente, suas especificidades e 

complexidades. A partir daí, fez-se necessário aprOfundar-se na 

questão da capacitação de recursos humanos, suas formas, 

instrumentos e métodos. Buscou-se, então, identificar políticas, 

diretrizes e estudos específicos sobre a capacitação na área 

ambiental, observando mais uma vez suas nuances e 

singularidades, como por exemplo, a necessidade de desenvolver 

técnicas de trabalho em equipes formadas por profissionais de 

1 



Capítulo 1 Introdução ao Tema 

diferentes áreas, bem como a necessidade de se apresentar 

métodos e modelos flexíveis o suficiente para abranger 

características ambientais de diferentes locais. 

De fato, muitos problemas ambientais existentes atualmente foram 

ocasionados por falta de conhecimento humano sobre as 

conseqüências de suas atividades, assim como muitas das soluções 

para minimizar impactos ambientais negativos acabam, ainda hoje, 

por falta de capacitação profissional, por gerar outros impactos 

significativos que poderiam ser evitados. 

Assim, é fundamental a análise da capacitação de recursos 

humanos na área ambiental, especialmente em nível de pós

graduação lato sensu, onde a demanda se dá, em sua maior parte, 

por profissionais que buscam se especializar em um período mais 

curto de tempo (os cursos de especialização têm em geral duração 

de 12 a 18 meses), ao contrário daqueles que vislumbram a pós

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), visando 

geralmente seguir como pesquisador e/ou como professor. 

1.2 Conceitos Fundamentais à Compreensão do Tema 

Para o desenvolvimento do estudo, alguns conceitos foram 

estabelecidos, por serem fundamentais à sua compreensão. 

1.2.1 Meio Ambiente 

o conceito legal de meio ambiente pode ser observado no artigo 

30, inciso I, da Lei Federal n. 6.938/81 (BRASIL 1981), que 

estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, como "o conjunto 
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de condições, leis, influências e interações de ordem física, química 

e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas". 

De acordo com REIGOTA (2002, p. 11-12), "conceitos científicos 

são termos, entendidos e utilizados como tal. ( ... ) Nas 

representações sociais podemos encontrar os conceitos científicos 

da forma que foram aprendidos e internalizados pelas pessoas." O 

autor indica, então, diferentes definições de meio ambiente, 

apresentadas por especialistas em distintas ciências, demonstrando 

que não existe consenso sobre a definição de meio ambiente 

dentro da comunidade científica em geral, considerando assim a 

noção de meio ambiente como uma representação social, por seu 

caráter difuso e variado. 

De fato, ao estudar-se a bibliografia referente à área ambiental, 

percebe-se alguma variação no conceito de meio ambiente. 

Conforme REIGOTA (2002, p. 14), meio ambiente é o "o lugar 

determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais 

estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações 

implicam processos de criação cultural e tecnológica e processos 

históricos e sociais de transformação do meio natural e construído". 

Segundo COIMBRA (2002, p. 18), meio ambiente é o "conjunto 

amplo de fatores e processos de realidades complexas em que os 

indivíduos e as comunidades estão imersos. O ambiente rodeia de 

forma permanente e cambiante os seres vivos e não vivos que o 

compõem, notadamente o Homem". 

Embora diferentes autores apresentem alguma variação na 

definição de tal expressão, alguns pontos em comum levam a 
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literatura contemporânea a observar o meio ambiente como tudo 

que está à nossa volta, formado por componentes bióticos e 

abióticos, inserindo o homem nesse contexto, caracterizado por 

seu dinamismo e movimento. O meio ambiente abrange, portanto, 

não só a natureza intocada e seus aspectos físicos, químicos e 

biológicos, mas também o homem e todo o resultado de suas ações 

antrópicas, como por exemplo o ambiente construído, a paisagem 

e a produção histórico-cultural. 

1.2.2 Direito Ambiental 

O Direito Ambiental foi definido por MACHADO (2003, p. 139-140) 

como "um Direito sistematizador, que faz a articulação da 

legislação, da doutrina e da jurisprudência concernentes aos 

elementos que integram o meio ambiente. Procura evitar o 

isolamento dos temas ambientais e sua abordagem antagônica. 

Não se trata mais de construir um Direito das Águas, um Direito do 

Solo, um Direito Florestal ( ... ). O Direito Ambiental não ignora o 

que cada matéria tem de específico, mas busca interligar estes 

temas com a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos 

de prevenção e de reparação, de informação, de monitoramento e 

de participação." Lembra o autor, ainda, que não se trata de um 

novo ramo do Direito, mas tende a penetrar todos os sistemas 

jurídicos, inserindo nestes a variável ambiental. 

Para MlLARÉ (2001, p. 109) o Direito do Ambiente é o "complexo 

de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade 

do ambiente em sua dimensão global, visando à sua 

sustentabilidade para as presentes e futuras gerações". 
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De acordo com SOARES (2003, p. 21), a nomenclatura mais 

adequada seria Direito do Meio Ambiente, coerente com a 

denominação francesa 'Droit de I'environnement', italiana 'Diritto 

de l'Ambiente', alemã 'Umweltsrecht' e britânica 'Environmental 

Law'. 

Embora verifiquem-se variações na definição de Direito Ambiental, 

desconsiderando o questionamento da adequação do próprio 

termo, o objeto de sua proteção, qual seja, o meio ambiente deve 

ser abordado em toda sua amplitude, observando-se ainda seu 

caráter transversal, não se constituindo em uma área jurídica 

isolada, mas sim contemplando aspectos de direito civil, penal, 

processual, constitucional e administrativo, dentre outros. Segundo 

MUKAI (1985, p. 288) o Direito Ambiental se constitui em um 

"conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários 

ramos do Direito, reunidos por sua função instrumental para a 

disciplina do comportamento humano em relação ao seu meio 

ambiente. " 

1.2.3 Formação, Capacitação e Educação Ambiental 

O conceito de capacitação poder ser muitas vezes confundido com 

o de formação, embora sejam conceitos extremamente distintos, 

mas relacionados. 

Segundo o dicionário Aurélio, o termo capacitação significa "tornar 

capaz, habilitar", enquanto formação constitui o "ato, efeito ou 

modo de formar", ou ainda, "constituição, caráter" (FERREIRA 

2000). 
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Já conceito de formação tem vínculos mais profundos, relacionados 

aos valores, convicções e caráter humano. Para MATURANA e 

REZEPKA (2000, p. 11) a formação humana está relacionada ao 

desenvolvimento de um indivíduo de forma a se tornar uma pessoa 

capaz de ser co-criadora, com outros, de um espaço humano de 

convivência social desejável, enquanto a capacitação está 

relacionada com a "aquisição de habilidades e capacidades de ação 

no mundo no qual se vive, como recursos operacionais que a 

pessoa tem para realizar o que se quiser viver". 

Assim, a formação humana na área ambiental, ou seja, a 

existência de indivíduos cujos valores estão intimamente ligados 

aos conceitos de harmonia, cooperação e equilíbrio, deve ser 

sempre acompanhada da capacitação destes indivíduos, de forma a 

atuarem contribuindo para uma melhoria efetiva da qualidade 

ambiental e, conseqüentemente, da qualidade de vida. 

Para PHILIPPI JR e PELICIONI (2000), a educação ambiental pode 

ser entendida como um processo político, de ensino-aprendizagem 

para o exercício pleno da cidadania, que visa formar um cidadão 

consciente, crítico, competente e proativo, ou seja, que intervenha 

no meio em que vive, lutando não só por seus interesses 

particulares, mas também por interesses públicos, para melhorar a 

qualidade de vida de todos, buscando a criação de uma sociedade 

sustentável onde toda a forma de vida é respeitada e onde todos 

os aspectos que constituem o ambiente onde vive são 

considerados. Este conceito abraça, portanto, não só a formação 

como também a capacitação humana para uma intervenção 

efetiva. 
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1.2.4 Análise e Avaliação 

o presente estudo foi marcado por ampla discussão entre 

pesquisadora, orientador e demais professores membros da Banca 

de Qualificação de Projeto sobre os conceitos de "análise" e de 

"avaliação", fundamentais para o estabelecimento do tema e de 

seus objetivos. 

Segundo o dicionário Aurélio, análise significa "o exame de cada 

parte de um todo para conhecer-lhe a natureza, as funções, etc.", 

enquanto o termo avaliação é definido como "ato ou efeito de 

avaliar; determinar a valia ou o valor de" (FERREIRA 2000). 

A pesquisa tem como base a compreensão da capacitação em 

direito ambiental, analisando sua criação, evolução e verificando 

seu impacto na atuação dos profissionais capacitados. Embora tal 

análise resulte em algumas sugestões e proposições, visando 

contribuir para a melhoria da capacitação de recursos humanos na 

área ambiental, não cabe à autora, neste momento inicial, avaliar o 

impacto de tais cursos, determinando sua "valia ou valor", pois 

para tanto seria necessário o estabelecimento de critérios mais 

profundos, sistematizados e inter-relacionados de avaliação. 

1.3 Capacitação de Recursos Humanos na Área 

Ambiental 

Ao adentrar a questão da capacitação de recursos humanos na 

área ambiental, discorre-se sobre algumas especificidades das 

áreas relacionadas ao meio ambiente, para melhor compreender 

características inerentes a essa capacitação. 
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1.3.1 A Questão Ambiental: Singularidades e Inter

relações 

A existência humana, embora recente ao se analisar a própria vida 

do planeta, é, provavelmente, a maior causa de impactos e 

mudanças em todo o sistema de complexas inter-relações que 

compõem o meio ambiente. 

o homem, como ser racional, com capacidade de abstração e 

criação, embora sendo parte integrante e dependente de todo o 

sistema ambiental, vislumbra os recursos naturais de forma 

utilitária, como matéria prima de suas criações e suprimento de 

necessidades, muitas vezes pouco necessárias. 

Ocorre que, toda atividade antrópica causa impactos ao meio 

ambiente, gerando resíduos. 

A revolução industrial, acompanhando padrões de produção e 

consumo que incentivavam o acúmulo de bens de forma 

desorientada, contribuiu em grande parte para a degradação 

ambiental global. Resta claro que toda a humanidade vive em 

território limitado, com recursos limitados, e que a utilização 

desenfreada destes recursos, numa velocidade que não permita a 

adaptação e a regeneração do próprio sistema, leva à gradativa 

destruição, a longo prazo, de tudo aquilo que nos permite a vida. 

Como bem salienta CAFFÉ ALVES (2002, p. 13), "na época pré

capitalista medieval, havia uma quantidade imensa de bens e 

recursos naturais em relação às necessidades humanas. Como as 
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estruturas produtivas eram de pouca monta, ou seja, não tinham o 

potencial produtivo que têm hoje, é evidente que, naquele 

momento, a natureza parecia ilimitada". 

Indica PENNA (1999, p. 28), ao tratar da questão do consumo e do 

desperdício, que, entre o final da Segunda Guerra Mundial e o fim 

da década de 1980, a população mundial havia crescido 

aproximadamente 120%, sendo que a produção global de bens 

aumentara cerca de 400%. Em todo o planeta, o número de 

automóveis aumentou, entre 1970 e 1990, de 250 para 580 

milhões, sendo que, na mesma época, o consumo de petróleo 

cresceu de 17 para 24 bilhões de barris por ano. Entre 1950 e 

1990, o número de residências no mundo que possuía aparelhos de 

televisão aumentou de 4 para 658 milhões. Além do consumo de 

energia e de bens naturais, o autor ressalta, ainda, o conseqüente 

aumento de resíduos, agravado pelo desperdício de material. 

Além disso, o homem é um ser "gregário por natureza, não só pelo 

instinto sociável, mas também por força de sua inteligência, que 

lhe demonstra que é melhor viver em sociedade para atingir seus 

objetivos" (DINIZ 1995, p. 220). Somando-se tal característica à 

diminuição de oportunidades econômicas em muitas áreas rurais, 

bem como a automação de várias atividades agropecuárias e a 

visão, muitas vezes ilusória, de melhores empregos e 

oportunidades nas cidades, torna-se inevitável a crescente 

urbanização, outro grande causador de danos ao meio ambiente. 

Em 1950, 29% da população mundial vivia em áreas urbanas, 

sendo que, em 1995, esse número aumentou para 45% (PENNA 

1999, p. 101). 

9 



Capítulo 1 Introdução ao Tema 

Por fim, outra característica inerente à natureza humana é o 

impulso de desenvolver-se, é a vontade infindável de se superar. 

Acrescida da racionalidade, abstração e capacidade de criação, 

anteriormente mencionadas, essa característica faz com que o 

homem altere rapidamente, e de forma constante, a si mesmo e ao 

seu entorno, sendo impossível visualizar um movimento social de 

"não-desenvolvimento". 

o desafio da sociedade moderna é, portanto, equacionar suas 

necessidades com a manutenção e preservação de seus recursos 

naturais, buscando integrar seu desenvolvimento à sua própria 

sobrevivência e à busca por melhor qualidade de vida. 

Desta forma, a compreensão da complexidade das questões 

ambientais se faz necessária, dentro de uma visão abrangente, que 

vislumbre suas inter-relações, e não de forma setorial. 

Tal complexidade pode ser entendida ao se analisar, por exemplo, 

a questão da quantidade e qualidade dos recursos hídricos no 

Estado de São Paulo. Durante anos, empresas lançaram seus 

efluentes nos rios, contaminando suas águas. Além disso, o rápido 

processo de urbanização da região, acompanhado do crescimento 

de problemas sócio-econômicos, resultou na ocupação irregular de 

áreas de mananciais, no desmatamento de matas ciliares, no 

lançamento de lixo e esgoto in natura em rios e córregos, bem 

como o assoreamento de alguma áreas. O desmatamento e a 

impermeabilização do solo afetam o clima, alterando índices 

pluviais. A cidade de São Paulo, ao verificar tal escassez, passa a 

importar água de outras bacias hidrográficas de regiões vizinhas, 

que também estão em processo de crescimento e urbanização, e 
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que também terão, provavelmente, dentro de alguns anos, 

problemas com a escassez de água. 

É fácil perceber, então, a multicausalidade dos problemas 

relacionados ao meio ambiente e a necessidade em se trabalhar 

com equipes multidisciplinares ao se verificar, de forma ampla, tais 

questões. O quadro aqui exposto só poderá ser solucionado por 

meio de planejamento do uso e ocupação do solo, de acesso ao 

saneamento, da desocupação e recuperação de certas áreas, de 

consciência da população em relação ao desperdício de água, da 

elaboração de políticas públicas e de governo que proporcionem 

melhores oportunidades para populações carentes que vivem em 

áreas de risco, entre outras medidas de curto, médio e longo 

prazos. Para tanto, é fundamental a capacitação de profissionais 

que possam compreender este pluralismo de aspectos, visualizando 

causas, conseqüências e impactos negativos, e capazes de 

trabalhar em equipes multidisciplinares. 

1.3.2 Capacitação na Área Ambiental 

A multicausalidade e a pluralidade de efeitos relacionados às 

questões ambientais anteriormente descritas ensejam capacitação 

de profissionais aptos a realizar uma abordagem holística e 

interdisciplinar da problemática ambiental, contrapondo-se à visão 

setorial e isolada geralmente adotada por muitos profissionais. 

Tal especificidade pressupõe cursos criados e desenvolvidos por 

meio de metodologia específica, com disciplinas que abordem as 

inter-relações de seus conteúdos, elaboradas e ministradas por 

profissionais de diferentes áreas do conhecimento. 
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Na medida em que se aprofundavam os estudos sobre ecologia e 

meio ambiente vieram sendo, ao longo do tempo, construídas e 

estabelecidas as diretrizes para capacitação na área ambiental. 

A Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, criada durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, 

realizada em 1972, em Estocolmo, demonstrou a preocupação dos 

Estados em investir em trabalhos de educação na área ambiental, 

"a fim de favorecer a formação de uma opinião pública bem 

informada e uma conduta ( ... ) no sentido de sua responsabilidade 

para a proteção e a melhoria do meio ambiente em sua dimensão 

humana" (SMA 1993, p. 23). 

Desde então, a capacitação de recursos humanos na área 

ambiental vem construindo seus alicerces com base nos objetivos, 

conceitos e princípios da educação ambiental, desenvolvidos 

principalmente em seminários e conferências internacionais, como 

demonstra-se a seguir. 

o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental, realizado em 

1975, em Belgrado, na Iugoslávia, foi o primeiro evento onde 

especialistas de diversos países traçaram objetivos e princípios 

específicos para a educação ambiental, como por exemplo, 

questões relacionadas à conscientização, à formação de atitudes, à 

participação e ao desenvolvimento de habilidades e capacidade de 

avaliação. Dois anos depois, em outubro de 1977, em Tbilisi, 

realizou-se a Conferência Intergovernamental sobre Educação 

Ambiental, considerado o evento de maior importância para a 

determinação dos caminhos da educação ambiental no mundo. 

Confirmou-se a partir de tais eventos a compreensão de meio 
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ambiente em sua totalidade e a educação ambiental como processo 

contínuo, participativo e permanente, com enfoque interdisciplinar 

(PEUCIONI2002). 

Para SORRENTINO (1995, p. 21), a declaração final da Conferência 

de Tbilisi apresentou a educação ambiental orientada para a 

comunidade, motivando o indivíduo em um "processo ativo para 

resolver problemas no contexto de realidades específicas" 

fomentando "a iniciativa, o sentido de responsabilidade e o 

empenho em edificar um amanhã melhor", sendo que, quinze anos 

depois, o "Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global" e o capítulo 36 da Agenda 

21, que trata do "Fomento da Educação, Capacitação e 

Conscientização", redigidos durante a Rio 92, reafirmaram tais 

aspectos da educação ambiental, destacando uma preocupação 

mais acentuada na contribuição da educação para a construção de 

sociedades sustentáveis. 

Tais conferências internacionais contribuíram para concluir-se que 

a capacitação de recursos humanos para atuação na área 

ambiental deve, portanto, compreender métodos de ensino

aprendizagem, que incluam vivências participativas. Como já 

apresentado anteriormente, deve buscar a formação de uma 

consciência ambiental em indivíduos aptos ao pleno exercício da 

cidadania e à realização de ações de transformação socioambiental 

embasadas nos conceitos de ética, justiça, equidade e democracia, 

preparando-os, ao mesmo tempo, para a construção de sociedades 

mais sustentáveis. 

Para PENTEADO (2000) tal capacitação pode desenvolver-se por 

métodos de ensino que incentivem a participação e o trabalho em 
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grupo, especialmente na resolução de problemas reais, podendo 

ainda ser organizadas atuações junto à própria instituição onde se 

trabalha, contrapondo-se as informações acumuladas em salas de 

aula com informações recolhidas pelos próprios alunos, exercendo 

o professor, nesse caso, o papel de coordenador do conhecimento 

e administrador das situações de ensino. 

De fato, conforme avançam os conhecimentos científicos e 

tecnológicos na área ambiental, avançam também os métodos de 

ensino adequados à capacitação de profissionais em tal área. 

"Procura-se repensar a prática, a partir da teoria discutida e 

trabalhar a teoria, à luz da prática vivida. O papel da universidade 

nessa troca e construção de novos saberes é sistematizar os 

conhecimentos gerados, de forma a torná-los compreensíveis e 

aplicáveis em ações conscientes. Refletir criticamente sobre a 

prática, permite torná-Ia melhor" (PHILIPPI JR e PELICIONI 2000, 

p.4). 

A presente pesquisa visa, portanto, contribuir para a capacitação 

de recursos humanos na área de meio ambiente, especialmente no 

que tange o direito ambiental, demonstrando a evolução da tutela 

jurídica do ambiente, o que indica um aumento de demanda de 

profissionais para atuarem na área, bem como o impacto da 

capacitação destes profissionais em cursos de especialização. 
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, 
CAPITULO 2 CAPACITAÇÃO EM DIREITO 

AMBIENTAL 

2.1 Origem e Evolução do Direito Ambiental 

Conforme SOARES (2003), o direito se origina do fato, de forma 

que a norma jurídica tem, como uma de suas fontes materiais, a 

realidade da sociedade regulada por ela. Assim "o Direito do Meio 

Ambiente foi ( ... ) uma emergência motivada pela necessidade 

criada pelos fenômenos que o próprio homem engendrou e que 

redundaram ou na destruição das relações harmônicas entre a 

sociedade humana e seu meio circundante, ou numa ameaça a 

elas; a tais fatos incorporou-se uma tomada de consciência por 

parte, não só dos indivíduos, de suas associações nacionais ou 

internacionais, concretizadas em poderosas entidades 

ambientalistas (força essa proveniente de posições críticas aos 

Governos, típicas do segundo pós-guerra), como também, dos 

Estados, no sentido de buscarem-se os meios de restabelecer um 

equilíbrio entre o homem e seu meio ambiente, por meio da 

atuação dos mecanismos jurídicos" (SOARES 2003, p. 21). 

As influências sócio-econômicas e políticas dos problemas relativos 

ao meio ambiente deram margem à inserção da variável ambiental 

em legislações, em âmbito nacional, bem como em tratados e 

convenções internacionais, especialmente a partir da década de 

1960. Embora tenham existido anteriormente tratados e leis 

internas, no Brasil, que regulassem alguns aspectos do meio 

ambiente, este era regulado de forma específica e pontual, não 

sendo tratado de forma científica e sistemática, observando-se 
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pouco sua relação com a saúde pública e sendo sua proteção 

vinculada, geralmente, aos interesses econômicos de curto prazo. 

SOARES (2003, p. 45) cita como alguns fenômenos que 

influenciaram o surgimento de um Direito Internacional do Meio 

Ambiente nos arredores dos anos 1960, "a abertura das discussões 

nos foros diplomáticos internacionais à opinião pública (por força 

da extraordinária expansão dos meios de comunicação de massa), 

( ... ) a democratização das relações internacionais, ( ... ) a situação 

catastrófica em que o mundo se encontrava, pela possibilidade de 

uma destruição maciça ( ... ) por meio da utilização militar da 

energia nuclear, e a ocorrência de catástrofes ambientais, como os 

acidentes de vazamento de grandes nuvens tóxicas ( ... ) ou 

grandes derramamentos de petróleo cru no mar ( ... ). 

Encontravam-se, pois, reunidas as duas maneiras que impulsionam 

a elaboração do direito: a necessidade social ( ... ) e a vontade 

determinante de a fonte normativa produzir a regra jurídica". 

Um marco histórico para o debate das questões ambientais, com 

grande influência na fundamentação do Direito Ambiental 

Internacional, foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo. Tal Conferência deu 

origem, dentre outros documentos, à Declaração de Estocolmo, 

que trouxe 26 Princípios que tratam das questões ambientais, 

dentre eles o do direito à sadia qualidade de vida e do acesso 

eqüitativo aos recursos naturais. Além disso, também foi votado 

um Plano de Ação para o Meio Ambiente. Este último com 109 

recomendações relativas a gestão ambiental, a avaliação 

(diagnósticos e prognósticos) do meio ambiente global e medidas 
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de apoio à informação, educação e formação de especialistas. 

Ressalta-se, aqui, a menção à educação e à formação de 

especialistas, como primeira grande ênfase à questão da 

capacitação de profissionais aptos a lidar com o novo paradigma 

ambiental. 

Desde a Conferência de Estocolmo, nota-se a distinção de 

posicionamento entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. Na época, muitos países em desenvolvimento 

acreditavam que, se o desenvolvimento dos países mais ricos 

significava sua degradação ambiental, a ausência de degradação 

dos demais países retardaria seu desenvolvimento, originando 

discussões sobre a influência de políticas conservacionistas dentro 

dos Estados. A posição do Brasil não foi diferente, preocupando-se 

muito mais com seu crescimento econômico do que com as 

conseqüências ambientais de tal ato; ofereceu-se até como 

receptor de tecnologias poluentes não mais permitidas em alguns 

países desenvolvidos (IBAMA 2005). Em 1973, o Governo Federal 

criou, por meio do Decreto nO 73.030 (BRASIL 1973), a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente, vinculada ao então Ministério do 

Interior. 

Destaca PÁDUA (2002, p. 10) que "a existência de uma reflexão 

profunda e consistente sobre o problema da destruição do 

ambiente natural por parte dos pensadores que atuaram no país 

(Brasil) entre 1786 e 1888" ocorria "muito antes do que 

convencionalmente se imagina como sendo o momento de origem 

desse tipo de debate". Entretanto, o próprio autor indica que tais 

pensamentos eram minoritários na época, além de observar o 
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descaso da literatura histórica e sociológica aos componentes 

ambientais das reflexões até dos pensadores mais conhecidos, 

como José Bonifácio e Joaquim Nabuco. Conclui-se que, embora 

existisse algum tipo de "pensamento ecológico" ou preocupação 

ambiental no Brasil, estes não eram dominantes nem amplamente 

difundidos, baseando-se em percepções e não em fundamentações 

científicas, sendo que este pensamento foi se consolidando em 

razão da Conferência de Estocolmo de 1972 e demais fóruns 

globais, bem como do avanço científico na área. 

No Brasil, mesmo havendo leis que abordassem alguns aspectos 

ambientais, desde as Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, 

datadas de 1446, 1521 e 1603, respectivamente, até o Código Civil 

Brasileiro de 1916, o Código Florestal e o Código das Águas, ambos 

de 1934, dentre outros, conforme MILARÉ (2001, p. 97) "mais 

recentemente, já na década de 1960, com a emergência do 

movimento ecológico, novos diplomas legais, com normas mais 

diretamente dirigidas à prevenção e controle da degradação 

ambiental aparecem. ( .... ) Não obstante essa imensa gama de 

diplomas versando sobre itens ambientais, podemos afirmar ( ... ) 

que somente a partir da década de 1980 é que a legislação sobre a 

matéria passou a desenvolver-se com maior consistência e 

celeridade. É que o conjunto das leis até então não se preocupava 

em proteger o meio ambiente de forma específica e global, dele 

cuidando de maneira diluída, e mesmo casual, e na exata medida 

de atender sua exploração pelo homem". 

Em decorrência, é promulgada, no Brasil, em 31 de agosto de 

1981, a Lei n. 6.938 (BRASIL 1981), que criou a Política Nacional 
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do Meio Ambiente, trazendo, em seu artigo 30., os conceitos de 

meio ambiente, degradação da qualidade ambiental, poluição, 

poluidor e recursos naturais, e estabelecendo o SISNAMA -

Sistema Nacional de Meio Ambiente. Além disso, a Lei n. 7.347 

(BRASIL 1985), de 24 de julho de 1985, disciplinou a Ação Civil 

Pública, estabelecendo ser este o instrumento processual para a 

defesa de interesses difusos e coletivos, tais como os relativos ao 

meio ambiente. 

Foi com a Constituição Federal Brasileira de 1988 (BRASIL 1988) 

que a tutela do bem ambiental deu, provavelmente, seu maior 

passo, posto que a Magna Carta reservou um capítulo próprio para 

tratar de tal matéria, reconhecendo, em seu artigo 225, "que todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida ( ... )", 

abrindo, assim, o caminho para a promulgação de outras leis nas 

esferas federal, estadual e municipal. Não obstante as 

Constituições Federais anteriores, desde 1934, estabelecessem 

alguns dispositivos de proteção aos recursos naturais, a tutela do 

meio ambiente não era feita de forma global, abrangendo todos 

seus aspectos, mas referia-se a determinados bens ambientais, tais 

como fauna e flora (FERREIRA 1995, 2003). 

Embora o capítulo que trata da tutela ambiental não esteja inserido 

no Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais da 

Constituição de 1988, mas sim no Título VIII - Da Ordem Social, 

ao estabelecer que o direito ao meio ambiente equilibrado é 

essencial à vida humana, referido diploma passa a tratar tal direito 

como direito fundamental do homem, elevando-o ao mesmo status 
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do direito à vida, à liberdade, à igualdade e demais direitos citados 

pelo artigo 5 da Magna Carta. 

Segundo GRINOVER (1997, p. 96) "aos direitos clássicos de 

primeira geração ( ... ), e aos direitos de segunda geração, de 

caráter econômico-social, acrescentou-se o reconhecimento dos 

direitos de terceira geração, representados pelos direitos de 

solidariedade, decorrentes dos interesses sociais ( ... ). Dentre os 

novos direitos fundamentais de terceira geração inscreve-se o 

direito ao meio ambiente sadio e equilibrado." 

Tal evolução implicou em inúmeras mudanças, especialmente no 

que tange a gestão do bem público. Ao definir, em seu artigo 225, 

que é dever tanto do poder público quanto da coletividade a 

proteção e preservação do meio ambiente, a Constituição de 1988 

pressupõe uma gestão participativa, descentralizado o poder. 

"Trata-se de uma nova forma de limitação ao poder do Estado, em 

que o conceito unitário de soberania, entendida como soberania 

absoluta do povo, delegada ao Estado, é limitado pela soberania 

social atribuída aos grupos naturais e históricos que compõem a 

nação" GRINOVER (1997, p. 96). 

Por ser um bem de uso comum, o direito ao meio ambiente 

equilibrado deve permanecer sob a administração e vigilância do 

poder público, cabendo especialmente a este mantê-lo em normais 

condições de utilização por toda a coletividade. Para MEIRELLES 

(1998, p. 418), ao tratar dos bens de uso comum do povo, "todo 

dano ao usuário, imputável a falta de conservação ou a obras e 
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serviços públicos que envolvam esses bens, é de responsabilidade 

do Estado, desde que a vítima não tenha agido com culpa." 

Conclui-se, aqui, que todo o movimento global de proteção, 

conservação e preservação ambiental, principalmente pós 

Conferência de Estocolmo, influenciou sobremaneira a tratativa da 

questão no Brasil, trazendo um novo paradigma e inserindo a 

variável ambiental na esfera jurídica, revelando-se de grande 

importância para transformações econômicas, administrativas, 

políticas e culturais no país. 

Assim, o direito ambiental que, como apresentado anteriormente, 

surgiu de uma necessidade social, passou a influenciar o uma nova 

realidade social, onde o cumprimento e aplicação das normas e leis 

ambientais são exigidos, contribuindo para o surgimento de 

instituições e órgãos de fiscalização e controle. 

Ademais, passou-se a exigir um novo comportamento e um novo 

conhecimento, tanto por parte daqueles submetidos às sanções 

legais ambientais, quanto por parte de fiscalizadores, controladores 

e operadores do direito (advogados, juízes, promotores de justiça). 

A necessidade da capacitação em direito ambiental torna-se a 

partir deste momento clara e fundamental, onde profissionais de 

diversas áreas passariam a conhecer não só a ampla legislação 

atualmente em vigor no País e as sanções aplicáveis nas diversas 

esferas jurídicas (penal, civil, administrativa), como também suas 

responsabilidades, direitos e deveres. 
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Entretanto, mudar paradigmas que influenciam realidades sociais, 

políticas, econômicas e culturais, na velocidade necessária para 

contrapor anos de degradação ambiental, é tarefa árdua, 

implicando em medidas de curto, médio e longo prazos, aplicadas 

concomitante e paralelamente, com base em modelos de gestão 

ambiental. 

A gestão ambiental tem, como objetivo principal, a promoção da 

qualidade de vida, visando equacionar conflitos oriundos da própria 

convivência humana com os seus impactos negativos sobre o meio 

ambiente e a saúde pública. Gestão ambiental "é um processo de 

administração participativo, integrado e contínuo, que visa à 

compatibilização das atividades humanas com a qualidade e a 

preservação do patrimônio ambiental, através da ação conjugada 

do Poder Público e da sociedade organizada em seus vários 

segmentos, mediante priorização das necessidades sociais e do 

mundo natural, com alocação dos respectivos recursos e 

mecanismos de avaliação e transparência." (COIMBRA 2002, p. 

466) 

Por fundamentar-se, essencialmente, numa efetiva mudança de 

atitude e comportamental, a gestão ambiental dificilmente seria 

implementada de forma adequada, sem a adoção de instrumentos 

jurídicos, econômicos e sociais, cabendo aqui destacar a 

importância do direito e da educação ambiental para este processo. 

Entretanto, a necessidade de soluções rápidas implica em 

ferramentas de implementação dentro de um prazo mais curto, em 
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grande parte incentivadas através da elaboração e efetiva aplicação 

de políticas públicas. Ademais, decisões judiciais para resolver 

casos concretos de degradação, poluição e danos à saúde pública, 

também tem sua base na legislação vigente. 

Daí a importância do Direito Ambiental como instrumento de 

gestão dos recursos naturais. Teoricamente, dentro de um estado 

de direito democrático, a lei deve advir dos representantes do 

povo, de forma a regular o comportamento humano em benefício 

da justiça e do bem estar comum. A elaboração de leis e normas 

no sentido de preservar o ambiente e restringir ou condicionar sua 

utilização é essencial para se impor limites àqueles que ainda não 

perceberam as conseqüências de ações que visem única e 

exclusivamente o lucro financeiro imediato, muito embora possam 

resultar em perdas econômicas no médio e longo prazos. 

A sanção trazida pela norma pode ter caráter: (i) preventivo, 

quando aquele que deseja realizar algo ilícito deixa de fazê-lo em 

razão da punição prevista; (ii) repressivo, quando é aplicada ao 

caso concreto como forma de punição; ou (iii) indenizatório, 

quando visa ressarcir alguém de algum dano em razão de ação ou 

omissão da outra parte. Resta claro, portanto, que a aplicação das 

leis e normas de caráter ambiental podem servir tanto como 

prevenção ao dano e à degradação do ambiente, quanto como 

punição ao poluidor ou como ressarcimento aos danos ambientais e 

à saúde pública ou individual. Ressalta-se, aqui, a preferência pelo 

caráter preventivo das normas e sanções, considerando a difícil e 

muitas vezes inestimável reparação ao dano ambiental. 
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Indica PHILIPPI JR (2002, p. 1.9) que "enquanto a sociedade se 

desenvolve meramente na direção econômica, privilegiando uns em 

detrimento da maioria, não se pode dizer que exista gestão 

ambiental, mesmo que em nome desta se elaborem leis e decretos, 

se produzam normas e estratégias, ou se estabeleçam diretrizes e 

políticas. Na verdade, nada acontece automaticamente apenas com 

instrumentos de controle ambiental ou com declaração de 

princípios. ( ... ) Essas declarações vêm a baila porque é comum 

valorizar esse arsenal de regras, leis e normas colocando-lhes o 

rótulo de gestão ambiental. ( ... ) Na prática, o ambiente a cada dia 

fica mais deteriorado e fora do controle". 

A mera existência da lei não significa sua aplicação adequada, nem 

uma efetiva mudança comportamental. Em primeiro lugar, as leis 

elaboradas devem, necessariamente, e cada vez mais, ter caráter 

participativo e descentralizador, trazendo mecanismos para sua 

efetiva implantação. Além disso, o desafio e aperfeiçoamento do 

Direito Ambiental estão exatamente na descoberta de melhores e 

mais eficazes mecanismos de proteção do bem ambiental. Para 

tanto é preciso profundo conhecimento, por parte dos operadores 

do direito, das diferentes facetas da problemática ambiental e de 

sua multicausalidade, assim como é essencial a participação 

conjunta de técnicos e profissionais das diferentes áreas do 

conhecimento na elaboração e aplicação das leis. 

Pouco adianta o amplo debate sobre os problemas que envolvem a 

questão do desenvolvimento e da preservação ambiental, e a 

implementação, quer por força de lei ou por força do próprio 

mercado, de uma gestão ambiental, se não se pode contar com 
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profissionais capacitados para trabalhar na área, com profundo 

conhecimento das inter-relações observadas, e aptos a solucionar 

os conflitos emergentes. 

A busca de soluções para a problemática ambiental inicia-se com o 

reconhecimento de suas origens, como bem apresenta NUSDEO 

(2005, p. 194), destacando que há "uma origem ou natureza física 

do problema; uma origem ou natureza econômica e uma origem ou 

natureza jurídica", sendo que "as três somam-se, completam-se e 

se interpenetram." A partir daí, verifica-se que qualquer solução 

gera impactos físicos, econômicos, sociais e jurídicos. A consciência 

do problema e a vontade de atuar, embora extremamente válidos, 

não necessariamente pressupõem a capacidade para fazê-lo, 

trazendo soluções efetivas para o problema ambiental. 

2.2 O Papel da Universidade na Capacitação de 

Profissionais na Área do Direito Ambiental 

Segundo CHARLE e VERGER (1996) as primeiras escolas de Direito 

surgiram no final do século XI, no norte da Itália, especialmente na 

região de Bolonha. Nesta época, o surgimento de tais escolas 

inquietou a Igreja, que exercia um monopólio em matéria escolar, 

o que resultou na criação, pela Igreja, de um sistema de licentia 

docendi, onde para se abrir uma escola era necessária uma 

"autorização de ensino outorgada em cada diocese pela autoridade 

episcopal" (p. 14-5). No início do século XII as escolas de direito da 

Bolonha já eram suficientemente importantes para que o 

imperador Frederico Barba-Ruiva lhes concedesse uma proteção 

especial. Tais escolas ensinavam especialmente o Direito Canônico 
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(destaca-se que em 1219 o ensino do Direito Civil foi proibido por 

ser considerado profano). 

Desde então, ao longo de toda história, inúmeras transformações 

ocorreram não só em termos institucionais, com uma conquista de 

maior autonomia pelas universidades, mas principalmente pela 

própria transformação do conhecimento e da sociedade, resultando 

na evolução do próprio direito, com o surgimento de novos 

conceitos e novas áreas jurídicas. 

Dentre tais transformações, é importante destacar a evolução da 

concepção de direitos individuais para direitos coletivos e, 

posteriormente, para o conceito de direitos difusos transindividuais. 

Segundo FIORILLO (2000), tradicionalmente o direito positivo foi 

observado com base em conflitos de direito individual, sendo o 

direito individual acentuado no século XIX com a Revolução 

Francesa. Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, observou-se 

uma preocupação com temas maiores e relativos às necessidades 

coletivas. 

o direito coletivo surge então como forma de tutelar as 

necessidades de determinadas classes ou setores, como por 

exemplo o surgimento do direito do trabalhador. 

Entretanto, a evolução do conhecimento e da sociedade leva o 

homem a reconhecer uma nova geração de direito: os direitos 

difusos. 

o direito difuso pode ser estabelecido como um "direito 

transindividual, tendo um objeto indivisível, titularidade 
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indeterminada e interligada por circunstâncias de fato" (FIORILLO 

2000, p. 6). Neste contexto se encontram o direito do consumidor 

e o direito ambiental. 

Para melhor verificação das características de transindividualidade 

e indivisibilidade do direito difuso do meio ambiente, destaca-se a 

questão da atmosfera, sendo sua qualidade essencial à 

manutenção de toda a vida no planeta, ou seja, ninguém pode 

possuí-Ia individualmente e todos têm o direito de usufruí-Ia. Por 

outro lado, percebe-se sua titularidade indeterminada ao se 

verificar a dificuldade em se determinar quem são os afetados com 

a poluição atmosférica. Por fim, percebe-se a interligação de todos 

os seres humanos pela circunstância fática de viverem dentro de 

uma mesma atmosfera, unificados por uma questão ambiental e 

não por uma relação jurídica (FIORILLO 2000). 

Ressalta-se que, no Brasil, a tutela dos direitos coletivos foi 

contemplada pela primeira vez na Lei no. 4.717, de 1965, que 

estabelece a Ação Popular (BRASIL 1965), instrumento processual 

que permite ao indivíduo ingressar com ação para discutir matéria 

de direito coletivo. Já a defesa dos direitos difusos encontrou como 

importante instrumento processual a Ação Civil Pública, 

determinada pela Lei no. 7.346, de 1985 (BRASIL 1985), utilizada 

para proteger lesão ou ameaça de lesão ao meio ambiente, ao 

consumidor, bem como aos bens e direitos de valor artístico, 

histórico, turístico, estético e paisagístico. 

Assim, percebeu-se a necessidade de inserção de uma cadeira de 

direito ambiental e de direito do consumidor nas grades 

curriculares dos cursos de direito do País. Neste sentido, destaca

se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei no. 9.394 (BRASIL 
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1996), de 1996, que estabeleceu novas diretrizes curriculares para 

diversos cursos do ensino superior, dentre estes os de Direito, 

eliminando o conceito de conteúdo mínimo das disciplinas e 

substituindo-o pelas chamadas Diretrizes Curriculares. O conceito 

de diretriz curricular foi adotado dando maior flexibilidade aos 

currículos e permitindo que as escolas pudessem diminuir a carga 

horária de algumas disciplinas para acoplar ao currículo matérias 

novas, como é o caso do Direito Ambiental. 

A simples inserção da cadeira de Direito Ambiental não garante, 

entretanto, a capacitação de profissionais na área. Em primeiro 

lugar, é essencial a percepção de que, embora sendo mais uma 

cadeira de direito, o Direito Ambiental perpassa inúmeras outras 

áreas. Por outro lado, é preciso ainda verificar a capacitação dos 

próprios professores e profissionais que ministram tal disciplina, 

por ser matéria relativamente nova, dado o crescente número de 

cursos superiores de direito. Importante observar também se tais 

cadeiras vem abordando as questões ambientais de forma a 

perceber as inter-relações de seus aspectos, a complexidade e 

amplitude de seus problemas e a multicausalidade do dano 

ambiental. 

De fato, as universidades devem estar aptas a acompanhar os 

movimentos sócio-culturais, inserindo e alterando conceitos e 

concepções, de acordo com as demandas da sociedade, de forma a 

promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País. "A 

universidade é uma instituição social. Isso significa que ela realiza 

e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz parte. 

Não é uma realidade separada e sim uma expressão historicamente 

determinada de uma sociedade determinada" (CHAUÍ 2001, p. 35). 

28 



Capítulo 2 Capacitação em Direito Ambiental 

A crise ambiental identificada e discutida principalmente após a 

década de 1970 gerou a necessidade de amplitude e profundidade 

cada vez maiores do conhecimento científico da área ambiental, 

indicando a demanda por metodologias de estudo capazes de 

relacionar as diversas áreas do conhecimento, numa busca por 

uma compreensão completa das multi facetas da problemática 

ambiental. 

Relata MORIN (2000) que "até meados do século XX, a maioria das 

ciências obedecia ao princípio de redução, que limitava o 

conhecimento do todo ao conhecimento das partes ( ... ), como 

nossa educação nos ensinou a separar, compartilhar, isolar e, não 

a unir os conhecimentos, o conjunto deles constituiu um quebra

cabeças ininteligível ( ... ), por isso quanto mais os problemas se 

tornam multidimensionais, maior é a incapacidade de pensar sua 

multidimensionalidade; quanto mais a crise progride, mais progride 

a incapacidade de pensar a crise; mais os problemas se tornam 

planetários, mais se tornam impensáveis" (p. 42-3). 

Nesse sentido, COIMBRA (2002, p. 290) faz referência a 

"Universidade que tem formado geração pós geração em 

compartimentos isolados" assemelhando-se a "um bunker 

fortalecido e impenetrável para proteger-se a si mesma", 

concluindo que, "com toda parafernália tecnológica, ainda a 

Universidade é feudalizada" (p. 291). 

O papel da Universidade na capacitação de profissionais na área do 

direito ambiental está diretamente ligado ao desenvolvimento, 

dentro da própria universidade, de espaços de estudo do ensino 

multi e interdisciplinar, incentivando e disseminando um 

pensamento holístico e integrado da problemática ambiental. "Os 
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modelos em voga continuam a manter impermeáveis as diferentes 

áreas do saber e, por conseguinte, as respectivas disciplinas. O 

discurso do método de ensino interdisciplinar, embora carente de 

melhores precisões e de uma elaboração epistemológica, é um 

fator a ser seriamente investigado e dirigido para ser posto em 

prática" (SALLES 2004, p.47-8). 

Buscando aprofundar-se na questão da aplicação de métodos de 

ensinos interdisciplinares, COIMBRA (2002) destaca a existência de 

dois campos para sua implementação, sendo estes o campo 

teórico, "onde a interdisciplinaridade procura superar a 

compartimentação científica provocada pela excessiva 

especialização da ciência moderna", buscando interagir métodos de 

diferentes disciplinas de modo a unificar o conhecimento, o que 

estaria ligado ao desenvolvimento intelectual ou científico, e o 

campo prático, onde "a interdisciplinaridade se exercita na 

pesquisa conjunta e nos trabalhos de campo", aplicando de 

maneira concreta o conhecimento e superando a dissociação dentre 

este e a realidade, "neste caso, mais do que estabelecer novos 

conceitos ou preocupar-se com metodologias globais, o que 

interessa ( ... ) é atingir resultados práticos e concretos" (p. 297). 

Cabe, portanto, à universidade, buscar não só no ensino do direito 

ambiental ou em outras áreas relativas ao meio ambiente, como 

também em todas as áreas do conhecimento, métodos de ensino

aprendizagem que integrem diferentes aspectos (econômicos, 

ambientais, sociais, filosóficos, dentre inúmeros outros) da 

realidade. "A educação deve promover a 'inteligência geral' apta a 

referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e 

dentro da concepção global ( .... ), deve favorecer a aptidão natural 
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da mente em formular e resolver problemas essenciais e ( ... ) pede 

o livre exercício da curiosidade" (MORIN 2000, p. 39) 

Por fim, ressalta-se que os Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu -

Especialização em Direito Ambiental objeto da presente pesquisa 

vem sendo ministrados na Faculdade de Saúde Pública da USP, 

destacando que, de acordo com PHILIPPI JR (2002, p.1.44) "a 

tradição da Faculdade de Saúde Pública, com sua formação 

multiprofissional e bases multidisciplinares, oferecem as condições 

básicas e essenciais para a formulação dos projetos de recursos 

humanos na área ambiental". 

2.3 Justificativa da Escolha do Tema 

A verificação de uma crise ambiental, a promulgação de um 

número cada vez maior de leis de proteção ao meio ambiente e o 

aumento de casos de poluição e degradação ambiental com graves 

danos à saúde pública levados à justiça resultou numa demanda de 

profissionais capacitados para atuar na elaboração e 

implementação de políticas públicas efetivas, bem como 

operadores do direito - juízes, promotores e advogados, aptos a 

lidar com tais conflitos. 

Neste sentido, a Faculdade de Saúde Pública e a Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, por intermédio do Núcleo de 

Informações em Saúde Ambiental da USP, criaram, em 2000, o 

curso de pós-graduação lato sensu - Especialização em Direito 

Ambiental, visando capacitar profissionais, dentro e fora da área do 

Direito, para atuar na área ambiental, na busca do preenchimento 
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de uma lacuna observada pela carência de profissionais 

capacitados para desenvolver projetos nesta área. 

Desde então, entre 2000 e 2003, 09 (nove) cursos foram 

realizados, com 328 profissionais matriculados, e sendo a carga 

horária do curso inicialmente de 440 horas/aula, sendo alterada 

para 468 horas-aula e depois reduzida para 460 horas/aula, 

incluindo aulas expositivas, trabalhos, projetos, seminários e 

oficinas e visitas técnicas. 

A reflexão sobre o impacto de tal capacitação e a forma como esta 

vem sendo realizada é limitada, o que, por si só, torna qualquer 

contribuição de grande valia para a discussão do tema. 

Ademais, no momento em que 328 profissionais oriundos das áreas 

do direito, engenharia, ciências biológicas, dentre outras, foram 

capacitados para atuar em questões relacionadas ao meio 

ambiente e legislação aplicada, torna-se importante analisar a 

contribuição dos cursos de especialização em direito ambiental para 

a formação destes profissionais e seu impacto na atuação destes 

na área ambiental. 
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CAPÍTULO 3 - OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

A pesquisa tem como objetivo geral: 

~ Analisar o impacto dos Cursos de Especialização em Direito 

Ambiental (CEDA 1 - CEDA 9), realizados pela Faculdade de 

Saúde Pública e pela Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, na atuação profissional dos alunos neles capacitados, 

de forma a contribuir para o aprimoramento da capacitação de 

profissionais na área ambiental. 

3.2 Objetivos Específicos 

~ Caracterizar os profissionais capacitados pelos Cursos de 

Especialização em Direito Ambiental da Faculdade de Saúde 

Pública e pela Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, quanto ao gênero, formação profissional, bem como local 

e setor de atuação. 

~ Analisar reflexos dos Cursos de Especialização em Direito 

Ambiental (CEDA 1 - CEDA 9) na atuação profissional dos 

alunos neles capacitados, considerando áreas de atuação, 

difusão do conhecimento e impactos quanto à forma de 

compreender a questão ambiental, e quanto às conseqüências 

junto aos locais de atuação. 

~ Levantar aspectos positivos e dificuldades encontradas nos 

mencionados cursos, visando seu aprimoramento. 
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, 
CAPITULO 4 - METODOLOGIA 

4.1 Universo Investigado 

o universo da presente dissertação foi constituído por 328 

(trezentos e vinte e oito) alunos matriculados nos 09 (nove) cursos 

de pós-graduação lato sensu - Especialização em Direito 

Ambiental, CEDA 1 a CEDA 9, entre os anos de 2000 e 2003. 

4.2 Levantamento dos Dados 

Para atingir os objetivos propostos, o desenvolvimento da pesquisa 

teve como base tanto o levantamento de dados primários, por 

meio de roteiro de entrevista aplicado aos ex-alunos dos cursos 

CEDA 1 a CEDA 9, quanto o levantamento de dados secundários, 

por meio de análise documental. 

A pesquisa teve início com o levantamento das fichas de matrícula 

dos 328 ex-alunos, onde foi possível verificar o número de alunos 

matriculados em cada curso, bem como a formação, o gênero, a 

cidade de origem e o contato desses ex-alunos, além de 

informações como a instituição de formação, o local e o setor de 

atuação profissional. Foram levantados também documentos, 

registros, ofícios e relatórios referentes aos 9 (nove) cursos, de 

forma a poder compreender melhor a organização e estrutura, bem 

como identificar alterações durante seu desenvolvimento. As fichas 

de matrícula, bem como os documentos citados acima foram 

levantados junto à Secretaria do NISAM-USP e junto à Secretaria 

de Pós Graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP. 
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A padronização dos dados levantados nas fichas de matrícula 

contribuiu para uma análise mais célere e sistematizada dos 

mesmos. Para tanto, desenvolveu-se uma ficha a ser preenchida 

durante a análise dos dados cadastrais dos ex-alunos dos cursos, 

conforme apresentado no Anexo 1. 

Desde o início, perdurando por todo o período da pesquisa, buscou

se a revisão bibliográfica de obras relativas ao tema, levantadas 

junto às instituições pertinentes, em especial as bibliotecas da 

Faculdade de Saúde Pública, da Faculdade de Educação e da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bem como da 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, 

buscando livros, publicações, teses e dissertações referentes a: 

análise da atuação de profissionais na área ambiental; papel do 

direito como instrumento regulatório das problemáticas 

apresentadas e como promotor da gestão ambiental; avaliação da 

capacitação de recursos humanos, especialmente em nível de pós

graduação. Também foi efetuada pesquisa por meio dos sites 

oficiais do Ministério da Educação, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

Após a obtenção dos contatos telefônicos dos ex-alunos, foi 

elaborado roteiro de entrevista estruturado, apresentado no Anexo 

2, aplicado em amostra representativa dos ex-alunos matriculados 

nos Cursos de Especialização em Direito Ambiental, CEDA 1 a CEDA 

9, levantando dados quali-quantitativos, visando analisar o impacto 

da capacitação que receberam, em sua atuação profissional e 

levantar aspectos positivos e dificuldades encontradas no 

desenvolvimento dos mencionados Cursos. 
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Para a tabulação dos dados referentes à produção discente dos ex

alunos dos cursos CEDA 1 a CEDA 9, no que tange às monografias 

de conclusão dos cursos, foi elaborada lista com os temas dos 82 

trabalhos realizados, sendo estes posteriormente agrupados em 

categorias, com base nos temas estudados. 

4.2.1 Discussão e Detalhamento da Técnica Aplicada 

o presente estudo se caracteriza como sendo uma Pesquisa Social. 

Assim, algumas considerações são fundamentais na compreensão 

das especificidades da metodologia aplicada à Pesquisa Social. Para 

MINAVO (2004), o primeiro aspecto que distingue as ciências 

sociais é o fato de seu objeto ser histórico. "Significa que as 

sociedades humanas existem num determinado espaço, num 

determinado tempo, que os grupos sociais que as constituem são 

mutáveis e que tudo, instituições, leis, visões de mundo, são 

provisórios, passageiros, estão em constante dinamismo e 

potencialmente tudo está para ser transformado" (MINAVO 2004, 

p. 20). Assim, embora sejam aplicados técnicas e instrumentos 

metodológicos específicos, os resultados das pesquisas sociais 

devem ser sempre vislumbrados levando-se em consideração sua 

bagagem histórica e seus aspectos subjetivos e mutáveis. 

Diversas técnicas têm sido utilizadas para o levantamento de dados 

primários em pesquisas sociais, tais como: entrevistas, com ou 

sem roteiro, ou questionários realizados por contato pessoal entre 

pesquisador e entrevistado; questionários enviados pelo correio; 

questionários ou roteiros de entrevista aplicados por telefone; 

questionários aplicados em grupo (PHILIPPI 2002). 
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Considerando a viabilidade econômica e operacional, bem como os 

objetivos propostos, optou-se, no presente estudo, pela aplicação 

de roteiro de entrevista estruturado por telefone, por ser uma 

técnica que possibilita uma amostra representativa maior, sem o 

deslocamento do pesquisador, obtendo os resultados com maior 

rapidez, não dependendo de retorno espontâneo dos indivíduos 

entrevistados, como nos casos de questionários enviados por 

correio, que possuem um índice de retorno baixo. 

De acordo com KIDDER (1987, in SALLES 2004, p. 37), "o índice 

de resposta para a entrevista por telefone, na população em geral, 

é freqüentemente próximo de 70% a 80%. A maioria das pessoas 

está disposta e é capaz de cooperar num estudo onde tudo o que 

ela tem a fazer é falar". 

Além disso, a entrevista estruturada é aplicada com base em uma 

relação fixa de perguntas cuja redação e ordem permanecem 

invariáveis perante todos os entrevistados, facilitando, assim, o 

tratamento quali-quantitativo dos dados. 

4.2.2 Universo e Definição de Amostra Representativa 

Após o levantamento das fichas de matrícula, foi possível 

estabelecer que a pesquisa abrangeria um universo finito de 328 

indivíduos, composto pela totalidade dos alunos matriculados nos 

09 (nove) cursos de pós-graduação lato sensu - Especialização em 

Direito Ambiental, CEDA 1 a CEDA 9, entre os anos de 2000 e 

2003. 
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A Tabela 1 abaixo apresenta o número total de alunos matriculados 

por curso, bem como sua origem, considerando os alunos oriundos 

do município de São Paulo, de outros municípios no Estado de São 

Paulo ou de outros Estados do Brasil. 

Tabela 1 - Distribuição dos Alunos dos CEDAS 

CEDA 1 

CEDA 3 

CEDA 5 

CEDA 7 

CEDA 9 

38 

40 

22 

40 

36 

35 

MUNICÍPIO 

DESÁO 

35 

28 

28 

21 

31 

20 

26 

15 

OUTROS 

3 

8 

11 

1 

7 

11 

10 

16 

o 

1 

O 

3 

9 

4 

Considerando a necessidade de se estabelecer uma amostra 

representativa com a menor margem de erro possível em face dos 

objetivos da pesquisa, "deve-se adotar medidas capazes de 

controlar as propriedades da amostra, ou seja, capazes de 

aumentar a probabilidade de que os resultados da amostra não 

estejam muito distantes de como a população se apresenta" 

(ORNSTEIN E ROMÉRO, 1992, p. 74). Desta forma, definiu-se o 

intervalo de confiança de 95,5%, o que significa que se tem a 

confiança de que, em 100 roteiros simultâneos aplicados com o 
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mesmo método, 95,5% incluiriam os valores observados 

(ORNSTEIN E ROMÉRO, 1992, p. 78). Dentro deste intervalo de 

confiança, para uma população finita de 328 indivíduos, calculou-se 

que, para uma margem de erro de 10%, era necessária a aplicação 

de 78 roteiros de entrevista. 

Assim, partiu-se de um número mínimo de 78 entrevistados, como 

amostra representativa, embasando o trabalho científico dentro de 

uma margem de erro aceitável de 10% e, a partir daí, buscou-se 

diminuir tal margem de erro, entrando em contato com o maior 

número possível de ex-alunos e aumentando a amostra 

representativa. 

Desta forma, optou-se por entrar em contato com todos os 328 

indivíduos que compõem o universo, sendo estabelecido que após 

03 (três) tentativas de contato sem êxito, seria definido que aquele 

indivíduo não foi encontrado. Ao final, foram realizadas, no total, 

191 entrevistas. 

Conforme ORNSTEIN e ROMÉRO (p.79), quando se tem o limite de 

confiança de 95,5%, e considerando-se p = 0,5 (p = proporção de 

elementos com a característica estudada, caso a proporção seja 

desconhecida) e q = 0,5 (q = complemento de p, isto é, q = 1 -

p), a margem de erro pode ser obtida pela fórmula: 

L--

e
_=_V_C_2_1 2_X_~_,_5_X_Q_,_5_---,1 ou seja, IL--__ 

e
_=_V_l_'_" __ --' 

Assim, para uma população finita de 328 indivíduos e intervalo de 

confiança de 95,5%, sendo a amostra representativa de 191 

entrevistados, a margem de erro foi de 7%. 
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4.2.3 Elaboração e Aplicação de Pré-Teste 

Embora não existam regras fixas para a elaboração das perguntas 

contidas no roteiro de entrevista estruturado, estas não devem de 

forma alguma induzir o entrevistado a qualquer resposta, devendo 

ainda ser padronizadas para gerar informações que possam ser 

comparadas entre si, produzindo um conhecimento científico 

sistêmico. 

Para garantir a isenção da entrevista, bem como a compreensão 

das questões colocadas e a qualidade das respostas, foi elaborado 

um primeiro roteiro de entrevistas, apresentado para o Exame de 

Qualificação do Projeto de Mestrado, onde foi analisado pelos 

membros da Banca, que sugeriram alterações, incluídas 

posteriormente no roteiro. 

Submeteu-se, então, o novo roteiro de entrevista ao pré-teste, 

aplicando-o em 20% da amostra representativa de 78 indivíduos, 

considerando-se a margem de erro de 10%, conforme apresentado 

anteriormente. Assim, foi realizado pré-teste do roteiro em 16 ex

alunos dos CEDAs, resultando nas seguintes considerações e 

alterações: 

» Foram incluídas as questões 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), 

como um desmembramento de uma única questão anterior 

ampla que indagava em que áreas o entrevistado atuava. 

» Foram inseridas caixas de texto explicativas nas questões 04 

(quatro) e 16 (dezesseis). 
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~ Na questão 7 (sete), substituiu-se "avalie sua forma de pensar" 

por "avalie se sua forma de compreender a questão ambiental". 

~ Na segunda parte da questão 9 (nove), dividiu-se a 

possibilidade de resposta "emprego/função/cargo", em 3 (três) 

possibilidades distintas de resposta ("emprego", "função" e 

"cargo"). 

~ Na questão 12 (doze), optou-se por indicar as formas de 

publicação, dividindo em "livro", "capítulo de livro", "artigo em 

revista", "anais de congresso", "jornal" e "outro". 

~ Foi incluída a questão 15 (quinze). 

~ O tempo de resposta de cada roteiro teve uma variação entre 9 

(nove) e 13 (treze) minutos. 

Desta forma, o pré-teste possibilitou a identificações das alterações 

necessárias no roteiro para melhor compreensão das questões, 

facilitando a aplicação do mesmo e a comparação dos dados, além 

de indicar uma média de tempo por entrevista, o que contribuiu 

para o cálculo do tempo necessário para entrevistar todo o 

universo objeto do estudo. 

Como as alterações foram significativas, os 16 roteiros de 

entrevistas aplicados no pré-teste não constituiram parte da 

amostra representativa final de 191 indivíduos. 
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4.2.4 Aplicação do Roteiro de Entrevista 

o roteiro de entrevista foi aplicado por telefone, conforme 

apresentado anteriormente, pela pesquisadora autora do presente 

estudo e por uma pesquisadora auxiliar, que instruída para esta 

etapa da pesquisa. Desta forma, ficou estabelecido que, ao entrar 

em contato com o indivíduo a ser entrevistado, o pesquisador se 

apresentaria, apresentaria o tema e os objetivos da pesquisa 

(conforme material de apoio preparado para acompanhar o roteiro 

de entrevistas), ressaltando que o entrevistado poderia a qualquer 

momento optar por não participar e/ou responder qualquer 

pergunta, sem que isso acarretasse qualquer ônus ao entrevistado, 

garantindo ainda o anonimato da entrevista, bem como se 

colocaria a disposição para qualquer esclarecimento. De fato, a 

Resolução do Conselho Nacional da Saúde no. 196, de 10 de 

outubro de 1996, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres 

humanos, exige a garantia do sigilo absoluto quanto à privacidade 

e os dados do entrevistado, estabelecendo que este tem total e 

completa liberdade para se recusar a responder qualquer pergunta 

ou até a participar da entrevista como um todo, podendo ainda 

retirar seu consentimento a qualquer tempo, sem prejuízo algum. 

Considerando que o presente estudo iniciou-se procurando incluir 

todo o universo, optou-se por listar os ex-alunos por ordem 

alfabética e, nessa ordem, todos foram contatados até três vezes. 

Decidiu-se que, caso não fosse possível encontrar algum deles pela 

terceira vez, seria considerado "não encontrado", buscando-se 

então o indivíduo seguinte na ordem alfabética nominal. 
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Estabeleceu-se um prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos 

para a conclusão da aplicação dos roteiros de entrevista, sendo que 

as ligações foram efetuadas de segunda a sexta-feira, entre 09:00 

e 19:00 horas, à exceção dos ex-alunos contatados que indicaram 

horário e dia da semana fora do estabelecido, como sendo de sua 

preferência. 

4.3 Análise e Discussão dos Dados 

Os dados obtidos tanto por meio de entrevistas, quanto por meio 

de documentos, foram analisados levando em conta aspectos quali

quantitativos. 

As respostas das entrevistas foram analisadas e tabuladas de duas 

formas. As questões fechadas, de múltipla escolha, geraram dados 

lançados em planilhas eletrônicas desenvolvidas no programa 

Microsoft Excel, resultando em dados quantitativos (percentuais) e 

possibilitando sua análise gráfica. 

As questões abertas, que geraram uma amplitude maior de 

respostas, foram avaliadas separadamente e agrupadas por 

similaridade, por meio do estabelecimento de categorias, de forma 

que determinada resposta não fosse colocada em mais de uma 

categoria (GIL 1989; 2002). Segundo BARDIN (1977, p. 118) "a 

categorização é um processo do tipo estruturalista e comporta duas 

etapas: o inventário - isolar os elementos; a classificação - repartir 

os elementos, e portanto procurar ou impor uma certa organização 

às mensagens. Classificar elementos em categorias impõe a 

investigação do que cada um deles tem em comum com outros." 
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Posteriormente, tais resultados também foram lançados em 

planilhas eletrônicas que geraram dados quantitativos. 

A discussão desenvolveu-se considerando a caracterização dos 

alunos e sua atuação no mercado de trabalho antes de seu 

ingresso na especialização, por meio dos dados obtidos nas fichas 

de matrícula do universo total de 328 ex-alunos, comparando-se os 

resultados aos dados obtidos com as entrevistas na amostra 

representativa de 191 indivíduos, observando, assim o impacto 

ocorrido após a capacitação nos Cursos de Especialização em 

Direito Ambiental (CEDA 1 ao CEDA 9). 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

Análise e Discussão dos Resultados 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

o presente capítulo apresenta os resultados obtidos pela análise de 

relatórios e registros dos cursos de pós-graduação lato sensu -

Especialização em Direito Ambiental (CEDA 1 - CEDA 9), analisando 

sua formação, estrutura, processo de seleção e processo de 

avaliação. 

Foram analisados também os dados obtidos nas fichas de matrícula 

dos 328 ex-alunos matriculados nos 9 cursos (CEDA 1 - CEDA 9), 

trazendo a caracterização destes considerando sua graduação, 

gênero e seu local e setor de atuação antes do ingresso no curso. 

Apresentam-se, ainda, dados obtidos por meio de análise de 

documentos contendo os temas dos trabalhos de conclusão de cursos 

dos alunos acima citados. 

Por fim, o capítulo traz os dados obtidos por meio de entrevista em 

amostra representativa de 191 indivíduos, dentre o universo de 328 

ex-alunos matriculados nos cursos (CEDA 1 - CEDA 9). 

5.1 Resultados da Análise de Relatórios e Registros dos 

Cursos 

A pesquisa tem como objeto de estudo os cursos de pós-graduação 

lato sensu - Especialização em Direito Ambiental, realizados pela 

Faculdade de Saúde Pública e pela Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, entre janeiro de 2000 e dezembro de 

2003, por intermédio do Núcleo de Informações em Saúde Ambiental 
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- NISAM-USP, abrangendo um total de 9 (nove) cursos (CEDA 1 ao 

CEDA 9). 

Conforme descrito nos Relatórios Finais dos cursos, elaborados pelo 

NISAM-USP e analisados na pesquisa, os cursos de pós-graduação 

lato sensu - Especialização em Direito Ambiental foram concebidos 

de forma a contribuir para o preenchimento de lacuna entre a 

existência de dispositivos legais que determinam, em escalas 

variadas, a obrigatoriedade do controle da qualidade ambiental e, do 

outro lado, a carência de pessoal preparado para desenvolver 

projetos nesta área, de forma a contribuir nas tarefas de controle, 

preservação e recuperação ambiental. 

Assim, os cursos teriam como objetivos: "qualificar especialistas dos 

diversos ramos do saneamento, controle e gestão ambiental para 

lidar com a formulação e aplicação das normas legais na área; 

despertar e desenvolver a consciência crítica ambiental nos 

operadores do direito; qualificar o profissional para o exercício da 

advocacia ambiental; formar multiplicadores para a área do direito 

ambiental". (NISAM-USP 2001) 

Para tanto, o formato e conteúdo dos cursos foi estabelecido por uma 

equipe interdisciplinar composta por cerca de 60 professores e 

profissionais, abrangendo diversas instituições, tais como: Faculdade 

de Saúde Pública, Faculdade de Direito e Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da USP, Ministério Público Estadual, Associação dos 

Advogados Ambientalistas, Ordem dos Advogados do Brasil -

Seccional São Paulo, e Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. 

Estabeleceu-se que os cursos seriam divididos em 3 módulos: um 

teórico-básico que aborda aspectos da questão ambiental, 

46 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

fornecendo a fundamentação ambiental; outro, que focaliza aspectos 

técnico-científicos do Direito, oferecendo a fundamentação em Direito 

Ambiental; e o terceiro, que aborda estratégias, métodos e técnicas 

a serem utilizadas no controle e gestão da qualidade ambiental, no 

qual os alunos terão oportunidade de integrar a teoria à realidade 

(NISAM-USP 2001). 

Importante destacar que a lacuna formada entre a existência de uma 

vasta legislação ambiental, contrapondo-se ao número de cursos na 

área, especialmente cursos oferecidos no período noturno, 

capacitando também profissionais que trabalham durante o dia. 

Conforme a própria justificativa do primeiro Curso de Especialização 

em Direito Ambiental (CEDA 1), apresentada em seu Caderno de 

Programa, "leis federais, decretos, constituições estaduais, leis 

municipais, normas, portarias e resoluções abrigam dispositivos que 

determinam, em escalas variadas, a obrigatoriedade do controle da 

qualidade ambiental. A efetividade de tais dispositivos esbarra, 

porém, na carência de pessoal preparado para desenvolver projetos 

nesta área./I (NISAM-USP 2001) 

Assim, definiu-se que o primeiro Curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

- Especialização em Direito Ambiental (CEDA 1), seria realizado pela 

Faculdade de Saúde Pública e pela Faculdade de Direito da USP, por 

intermédio do Núcleo de Informações em Saúde Ambiental da USP -

NISAM-USP, e que as aulas seriam ministradas durante 11 (onze) 

meses, no período noturno, com duração de 4 horas/aula por dia, 

sendo realizadas das 19:00 às 23:00 hs, três vezes por semana, às 

segundas, quartas e quintas-feiras. Aulas seriam ministradas na 

própria Faculdade de Saúde Pública da USP, durante 11 meses, de 

47 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

fevereiro a dezembro de 2000, contendo o curso carga horária total 

de 440 horas/aula. 

A lei no. 9.394 (BRASIL 1996), de 20 de dezembro de 1996, que 

estabeleceu as diretrizes da educação nacional, determinou, em seu 

artigo 47, parágrafo 40, que as instituições de educação superior 

oferecerão cursos de graduação no período noturno, nos mesmos 

padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória 

a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária 

previsão orçamentária. Esta prevlsao, embora não tratando 

especificamente da pós-graduação, indicou uma preocupação com 

aqueles que trabalham durante o período diurno, buscando fazer sua 

graduação à noite. O Quadro 1 apresenta o conteúdo programático 

do primeiro curso (CEDA 1). 
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Quadro 1 - Conteúdo Programático do Curso CEDA 1 

CONTEÚDO ; SIGLA CARGA HORÁRIA 

Abertura 

MÓDULO I - FUNDAMENTAÇAO AMBIENTAL 

Introdução às Ciências Ambientais 

Saneamento Ambiental e Ecologia Aplicada 

Epidemiologia Ambiental 

Fundamentos da Educação Ambiental 

----------~--~~-~-~ Metodologia de Perícia Ambiental 

Avaliação de Impactos Ambientais --------------------------
MÓDULO 11 - FUNDAMENTAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL 

Bases Ideológicas CIo DIreito Aml:5iental ------.. ----~~~~ 
Gestão Administrativa do Meio Ambiente 

Direito Penal Ambiental 

Responsabilidade Civil Ambiental 

Tutela Processual do Ambiente 
--~----~------~.~~ Tutela do Patrimônio Cultural 

Relação de Consumo, Defesa da Economia e Meio Ambiente 

Saúde, Direito Sanitário e Meio Ambiente 

, Direito Ambiental Internacional 
--------

MÓDULO 111 - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL 

Orientação Bibliográfica Aplicada ----------------------
Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável 

Gestão de Recursos HídriCOS 

Laboratório de Direito Ambiental 

Seminários sobre Direito Aml:5iental 

ICA-HSA/FSP 

SAE-HSA/FSP 

EPA-HEP/FSP 

MPA-IO 

GAM-FD 

RCA-FD 

TPC-FD 

SDM-HSP/FSP 

OBA-FSP 

PDS-HSA/FSP 

LDA-FSP/FD 

DAS-FOjFSP 

04 h 

20 h 

16 h 

16 h 

188 h 

40 h 

20 h 

12 h 

16 h 

128 h 

36 h 

24 h 

TOTAL 440 h 

A proposta do curso foi então aprovada nas diversas instâncias da 

USP. 

5.1.1 Processo de Seleção 

o processo de seleção dos alunos inscritos nos Cursos de Pós

Graduação - Especialização em Direito Ambiental, deu-se por meio 
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da avaliação dos currículos dos candidatos, seguindo os seguintes 

critérios de seleção, considerando que o número máximo de alunos 

por curso é de 40: 

~ Trabalhar na área ambiental: 3 pontos; 

~ Possuir curso de pós-graduação: 3 pontos; 

~ Possuir experiência didática: 2 pontos; 

~ Ter publicações em revistas, livros e congressos: 1 ponto; 

~ Ter participação em eventos: 1 ponto. 

Além disso, cada curso disponibilizou três vagas para docentes, 

funcionários ou alunos de pós-graduação da USP, que poderiam ser 

preenchidas mediante solicitação escrita, e avaliação por parte da 

coordenação dos cursos. 

Observando tais critérios, desenvolveu-se uma planilha de pontos 

com todos os curricula dos alunos inscritos, sendo selecionados os 40 

curricula com maior pontuação. 

Embora busque-se uma multidisciplinaridade dentre os profissionais 

de uma mesma turma nos cursos da área ambiental, enriquecendo a 

abordagem dos temas e incentivando o trabalho entre profissionais 

de diferentes áreas, os Cursos de Especialização em Direito 

Ambiental, por suas próprias características específicas, contaram 

com uma diversidade menor de áreas de atuação de seus 

profissionais do que, por exemplo, os Cursos de Especialização em 

Gestão Ambiental e em Educação Ambiental, também ministrados na 

Faculdade de Saúde Pública, por intermédio do NISAM-USP. Isso se 

dá, dentre outras razões, pela especificidade da área jurídica e pelo 

grande número de cursos de graduação em direito, formando uma 

grande quantidade de advogados por ano, contrapondo-se, por 
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exemplo, com à recente criação de cursos de graduação em gestão 

ambiental. Assim, os profissionais que buscam a pós-graduação em 

gestão ambiental ou em educação ambiental são engenheiros, 

assistentes sociais, arquitetos, biólogos, sociólogos, dentre inúmeros 

outros profissionais, e não necessariamente gestores ambientais ou 

educadores ambientais, o que parece ser bem mais comum no caso 

da pós-graduação em direito ambiental, geralmente com turmas 

compostas em sua grande maioria por profissionais formados na área 

jurídica. 

Desta forma, o processo de seleção de alunos buscando uma 

composição diversificada de profissionais dentro da mesma turma, 

em termos de área de formação, pode ser mais facilmente 

desenvolvido dentro de cursos de gestão ou educação ambiental do 

que em cursos de direito ambiental. 

5.1.2 Processo de Avaliação dos Cursos 

Os Cursos de Pós-Graduação - Especialização em Direito Ambiental 

(CEDA 1 - CEDA 9) caracterizaram-se por turmas de cerca de 35 a 

40 alunos, sendo desenvolvidos trabalhos individuais e em grupo por 

disciplina. 

A avaliação dos alunos deu-se tanto pela atuação em seminários de 

apresentação dos trabalhos, quanto por projetos, exercícios e provas, 

cabendo a cada professor estabelecer seus critérios de avaliação, 

conforme o conteúdo da disciplina e habilidades estimuladas. 

Foi somada ainda a avaliação da monografia, ou trabalho de 

conclusão de curso, desenvolvido em grupo durante todo o período 
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do curso, e orientado por um professor-orientador especialista no 

tema escolhido pelo grupo. Os resultados obtidos na monografia 

foram apresentados na disciplina "Seminários sobre Direito 

Ambiental", perante uma banca de três professores que avaliam o 

trabalho e a apresentação. 

Ao término de cada disciplina, foi distribuído ao corpo discente um 

formulário de avaliação da disciplina (anexo 1), a ser preenchido e 

entregue de forma a garantir o anonimato do aluno, sendo outro 

formulário semelhante utilizado para avaliação do curso também ao 

final de cada semestre. Tais resultados contribuem para as mudanças 

efetuadas ao longo dos 9 cursos analisados, como pode ser verificado 

no próximo ítem. 

5.1.3 Estrutura Curricular 

A estrutura curricular inicial sofreu alterações, ao longo do 

desenvolvimento dos 9 cursos (CEDA 1 - CEDA 9) analisados na 

presente pesquisa. Tais alterações basearam-se tanto nas avaliações 

discentes de cada disciplina e do curso como um todo, quanto em 

avaliações dos docentes responsáveis pelas disciplinas dos cursos. 

Estas modificações foram indicadas no Quadro 2 abaixo, que 

demonstrou a importância de se realizar uma avaliação visando a 

melhoria contínua, para constante aperfeiçoamento dos cursos e 

adaptação à realidade dinâmica e mutante que envolve os aspectos 

ambientais. Percebeu-se ainda mudanças conceituais e integração de 

áreas, como por exemplo a alteração do nome da disciplina "Direito 

Ambiental e Direito Econômico" para "Direito Econômico Ambiental". 
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Quadro 2 Alterações ocorridas durante o desenvolvimento dos 

cursos CEDA 1 - CEDA 9 

PERÍODO DE 

VIGtNClA 

CEDA I 2000 

a 

CEDA 5 2002 

CEDA 6 

a 

CEDA 7 

CEDAS 

a 

CEDA 9 

2003 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

440 bs 

476ha 

460bs 

ALTERAÇÕES 

~ Nenhuma 

» r-rida • diKipliaa "F~ dO DiRito e Meio Ambieite" comll horasIaula) 

~ I_rida • discipUna "Dimto Ambiental e Direito Ecooômico" (com 8 horasIaula) 

~ EImIçio da carga boriria da discIpIiaa "ReIaçio de c-o,lWesa da Economia e 

Meio Ambiente" (de 12 para 16 borasIaula) 

~ EIeYaçIo da carga horária do "M6dulo lU" de 128 para 140 horas/aula, com inclusiq 

da discipliaa "Auditoria Ambiental". com 1l borasI.uIa. 

~ O Módulo I passou a chamar-se "Módulo 1- Básico: FundamenJação Ambiental" 

tendo sua carga horária reduzida de 120 para 116 boras/aula 

~ Reduzida a carga horária da disciplina "Saneamento AmbienJaI e Ecologia Aplicada" 

de 28 para 24 horas/aula 

~ Carga horária do Módulo 11 aumentou de 212 para 216 horas/aula 

~ A disciplina "Gestão Administrativa do Meio Ambiente" passou a chamar-se "Direito 

Administrativo Ambiental", tendo sua carga horária reduzida de 40 para 32 

horas/aula 

~ A disc.iplina "Tutela do Patrimônio Cultural" passou a chamar-se "Tutela do 

,. 
~ 

~ 

~ 

,. 
~ 

~ 

Patrimônio aturai e Cultural", tendo sua carga borária aumenJado de 12 para 16 

horas/aula. 

Excluída a disciplina "Relação de Consumo, Defesa da Economia e Meio Ambiente" 

Inserida a disciplina " Direito AmbienJallmobiliário" , com carga horária de 12 

horas/aula 

A disciplina "Direito AmbienJaI e Direito Econômico" passou a chamar-se ''Direito 

AmbienJaI Econônico" 

A disciplina "Saúde, Direito Sanitário e Meio Ambiente" passou a chamar-se " Direito 

Sanitário e Meio Ambiente" 

Foi reduzida a carga borária do "Módulo m" de 140 para 100 boras/aula 

Inserido "Módulo IV - Estudos Aplicados ao Direito Ambiental", com a disciplina 

"Seminários sobre Direito AmbienJaI", com carga horária de 24 horas/aula 

Exclulda a disciplina "Orientação Bibliográfica Aplicada" 
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5.2 Resultados da Análise das Fichas de Matrícula 

Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 1 

Início: Fevereiro de 2000 

Término: Dezembro de 2000 

Carga Horária: 440 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 38 alunos 

Tabela 2 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

FORMAÇÃ_O NUMERO DE PERCEN:rUAL 
GRADUAÇAOJ ALUNOS CORRESPONDENTE 

Advocacia 24 63,0% 
Agronomia 2 5,0% 
Arq u itetu ra 2 5,0% 

Biologia 1 3,0% 
Economia 1 3,0% 

Engenharia Civil 1 3,0% 
Engenheiro Florestal 1 3,0% 

Geologia 3 610% 

Oficial da Segurança Pública 1 3,0% 

Sociolo ia 1 3,0% 

Tecnólogo 1 3,0% 

Total 38 100,0% 

Tabela 3 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

INSTITUIÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Pública 19 50,0% 
Privada 19 50J O% 

Total 38 100,0% 
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Tabela 4 - Distribuição dos alunos por gênero 
, 

PERCENTUAL A NUMERO DE GENERO 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Feminino 16 42,0% 
Masculino 22 58,0% 

Total 38 100,0% 

Tabela 5 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

LOCAL DE TRABALHO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Atibaia 1 3,0% 
Mauá 1 3 % 

Pariquera-Açu 1 3,0% 
São Paulo 35 91J O% 

Total 38 100,0% 

Tabela 6 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

SETOR DE ATUAÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENliE 

Público 16 42,0% 
Privado 21 55,0% 

Terceiro Setor 1 3,0% 
Total 38 100 0% 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (63%), sendo 

que exatamente metade (50%) do total dos alunos formou-se em 

instituições públicas de ensino e metade (50%) em instituições 

privadas. 

Quanto à atuação profissional, 91 % atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 55% no setor privado. O gênero 

predominante neste curso foi o masculino (58%). 
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Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 2 

Início: Agosto de 2000 

Término: Julho de 2001 

Carga Horária: 440 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 38 alunos 

Tabela 7 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

Administração 
Advocacia 
Agronomia 
Arquitetura 

Biologia 
Total 

~~~ 

--., 
2 

PERCENTUAL 
~'----'" CORRESPONDENTE 

32 
1 
1 
2 

38 

Tabela 8 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

, 

INSTITUIÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Pública 10 26,0% 
Privada 28 740% 

Total 38 100,0% 

Tabela 9 - Distribuição dos alunos por gênero 

, 
PERCENTUAL ... NUMERO DE GENERO 

ALUNOS CORRESPONDENTE 
Feminino 20 53,0% 
Masculino 18 47 0% 

Total 38 100,0% 
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Tabela 10 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

LOCAL DE TRABALHO NUMERO DE PERCENTUAL 
AllUNOS CORRESPONDENTE 

Campinas 1 3,0°10 
Itapecerica da Serra 1 3 0°10 

Ourinhos 1 3,0°10 
Salto 1 3,0°10 

Salvador (BA) 3,0°10 
Santo André 3,0°/0 

Santos 1 3,0°10 
São Bernardo do Cam o 1 3 l OO/0 

São Paulo 25 65,0°10 
Várzea Grande (MT 1 3,0°10 

Não Trabalha 4 8,0°10 
Total 38 100,0°/0 

Tabela 11 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

SETOR DE ATUAÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Público 3 8,0°10 
Privad 29 77 0°10 

Terceiro Setor 2 5,0°10 
Não Trabalha 4 1010010 

Total 38 100,0°/0 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (84°10), sendo 

que 26°10 do total dos alunos se formaram em instituições públicas de 

ensino e 74°10 em instituições privadas. 

Quanto à atuação profissional, 65°10 atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 77°10 no setor privado. 

o gênero predominante neste curso foi o feminino (53°10). 
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Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 3 

Início: Fevereiro de 2001 

Término: Dezembro de 2001 

Carga Horária: 440 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 40 alunos 

Tabela 12 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

, 
NUMERO DE PERCENTUAL 

ALUNOS CORRESPONDENTE 
Advocacia 31 77,0% 

Biologia 3 70% 

Ecologia 1 3,0% 
Enfermagem 1 3,0% 

Engenharia Química 2 4,0% 
Pedagogia 1 3,0% 

Química Industrial 1 3,0% 

Total 40 100,0% 

Tabela 13 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

INSTITUIÇÃO 

Pública 
Privada 
Total 

---'-' 

12 
28 
40 

PERCENTUAL 
='-----"' CORRESPONDENTE 

30,0% 

7 ,0% 

100,0% 

Tabela 14 - Distribuição dos alunos por gênero 

" NUMERO DE PERCENTUAL GENERO ALUNOS CORRESPONDENrrE 
Feminino 24 60,0% 

Masculino 16 40} 0% 
Total 40 100,0% 
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Tabela 15 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

, 
NUMERO DE PERCENTUAL 

ALUNOS CORRESPONDENTE 
Campinas 1 2,5% 
Cubatão 1 2(5% 

Mauá 1 2,5% 
Poços de Caldas ( 1 2,5% 

São Bernardo 3 7,5% 

São Paulo 28 70,0% 
São Sebastião 1 2,5% 

Não Trabalha 4 10 0% 
Total 40 100,0% 

Tabela 16 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

SETOR DE ATUAÇÃO NÚMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Público 17 42,0% 
Privado 22 55,0% 

Terceiro Setor 1 3,0% 
Total 40 100,0% 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (77% ), sendo 

que 30% do total dos alunos formaram-se em instituições públicas e 

70% em instituições privadas. 

Quanto à atuação profissional, 70% atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 55% no setor privado. 

o gênero predominante neste curso foi o feminino (60%). 

59 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 4 

Início: Agosto de 2001 

Término: Julho de 2002 

Carga Horária: 440 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 38 alunos 

Tabela 17 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

FORMAÇÃO 
~._(GRADUAÇ,~Ã~O~ __ 

Economia 
Letras 
Total 

NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS:...-........... CORRESPONDENTE 

34 89,0% 
2 5,0% 
1 3,0% 
1 3,0% 

38 100,0% 

Tabela 18 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

NÚMERO DE 
ALUNOS 

Pública 7 18,0% 

Privada 31 82,0% 
Total 38 100,0% 

Tabela 19 - Distribuição dos alunos por gênero 

, 
Ao NUMERO DE 

GENERO ALUNOS 
Feminino 28 
Masculino 10 

Total 38 100,0% 
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Tabela 20 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENJ;E 

Brasília (DF) 1 3,0% 
Ilha Comprida 1 3,0% 
Itapetininga 1 3,0% 
Santo André 3 7,0% 

São Bernardo 1 3,0% 
São Paulo 25 66,0% 
Sorocaba 1 3,0% 

Não Trabalha 5 12 0% 
Total 38 100,0% 

Tabela 21 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

, 

SETOR DE ATUAÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Público 11 29,0% 
Privado 21 55,0% 

Terceiro Setor 1 3,0% 
Não Trabalha 5 13 0% 

Total 38 100,0% 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (89%), sendo 

que 18% do total dos alunos formaram-se em instituições públicas 

de ensino e 82% em instituições privadas. 

Quanto à atuação profissional, 66% atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 55% no setor privado. 

o gênero predominante neste curso foi o feminino (74%). 
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Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 5 

Início: Abril de 2001 

Término: Abril de 2002 

Carga Horária: 440 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 22 alunos 

Tabela 22 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

FORMAÇ~O NÚMERO DE PERCENTUAL 
GRADUA~AO ALUNOS CORRESPONDENliE 

Administração de 
1 5,0% 

Empresas 
Advocacia 21 95 0% 

Total 22 100,0% 

Tabela 23 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

INSTITUIÇÃO NUMERO DE 
ALUNOS 

Pública 3 14,0% 

Privada 19 86 0% 

Total 22 100,0% 

Tabela 24 - Distribuição dos alunos por gênero 

GÊNERO 

Feminino 
Masculino 

Total 

PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE 

12 55,0% 
...----10 -.,.---." 

--~ ~--
45,0% 

22 100,0% 

62 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

Tabela 25 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

NÚMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

São Paulo 21 95,0% 

Santos 1 5,0% 

Total 22 100,0% 

Tabela 26 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

SETOR DE ATUAÇÃO PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE ' 

Público 22 100,0% 

Privad O OLOO
/ O 

Terceiro Setor O 0,0% 

Total 22 100,0% 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (95% ), sendo 

que 14% do total dos alunos formaram-se em instituições públicas 

de ensino e 86% em instituições privadas. 

Quanto a atuação profissional, 95% atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 100% no setor público. 

o gênero predominante neste curso foi o feminino (55%). 

o curso (CEDA-5) foi elaborado por meio de convênio com a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

(SABESP), constituindo uma turma exclusiva para os profissionais 

que atuavam nesta instituição, o que acabo por influenciar também 

os resultados, como, por exemplo, no caso da atuação de 100% dos 

profissionais no setor público. 
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Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 6 

Início: Fevereiro de 2002 

Término: Dezembro de 2002 

Carga Horária: 468 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 41 alunos 

Tabela 27 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

FORMAÇ~O NUMERO DE PERCENTUAL 
(GRADUA O) ALUNOS CORRESPONDENTE 
Administração 1 2,5% 

Advocacia 34 83 0% 
Biologia 2 4,5% 

Comunicação Visual 1 2,5% 
Engenharia Florestal 1 2,5% 

Engenharia Química 1 2,5% 

Química 1 2,5% 

Total 41 100,0% 

Tabela 28 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

INSTITUIÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Pública 13 32,0% 
Privada 28 68,0% 
Total 41 100% 

Tabela 29 - Distribuição dos alunos por gênero 

A NUMERO DE PERCENTUAL GENERO LUNOS CORRE PONDENTE 
Feminino 23 56,0% 

Masculino 18 44,0% 
Total 41 100,0% 
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Tabela 30 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 
, 

PERCENTUAL NUMERO DE 
ALUNOS ORRESPONDENTE 

Bertioga 1 2,5% 

Campo Grande (MS) 1 2,5% 

Londrina (PR) 1 2,5% 

Mauá 1 2,5% 

Rio de Janeiro (RJ) 1 2,5% 

Santana do Parnaíba 2 4,5% 

Santo André 2 4,5% 

São Paulo 29 71,5% 
Taboão da Serra 1 2,5% 

Não Trabalha 2 45% 

Total 41 100,0% 

Tabela 31 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

SETOR DE ATUAÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENT<E 

Público 12 29,0% 

Privado 21 51 0% 
Terceiro Setor 6 15,0% 

Não Trabalha 2 5,0% 

Total 41 100% 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (83 % ), sendo 

que 32% do total dos alunos formaram-se em instituições públicas 

de ensino e 68% em instituições privadas. 

Quanto à atuação profissional, 71,5 % atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 51 % no setor privado. 

o gênero predominante neste curso foi o feminino (56%). 
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Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 7 

Início: Fevereiro de 2002 

Término: Dezembro de 2002 

Carga Horária: 468 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 40 alunos 

Tabela 32 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

FORMAÇ~O 
, 

NUMERO DE PERCENTUAL 
GRADUAÇAO) ALUNOS CORRESPONDENTE 

Advocacia 28 70,0% 

Biologia 1 2,5% 

Engenharia Civil 2 5,0% 

Engenharia Mecânica 1 2,5% 
Engenharia Metalurgista 1 2,5% 

Engenharia Química 1 2,5% 

Engenharia Sanitarista 1 2,5% 

História 1 2,5% 

Medicina 1 2,5% 

Química 1 2,5% 

Sociologia 1 2,5% 

Turismo 1 2,5% 

Total 40 100,0% 

Tabela 33 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

INSTITUIÇÃO ----.- -~~~~ 

Pública 
Privada 
Total 

NUMERO DE 
ALUNOS 

12 
28 
40 
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Tabela 34 - Distribuição dos alunos por gênero 

GÊNERO NUMERO DE PERCEN'FUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Feminino 22 55,0% 

Masculino 18 45,0% 

Total 40 100,0% 

Tabela 35 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

LOCAL DE TRABALHO PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE 

Americana 1 2,5% 

Belém (PA) 1 2,5% 

Belo Horizonte (MG) 1 2,5% 

Campinas 1 2,5% 

Cubatão 1 2,5% 

Cuiabá (MT 1 2,5% 

Curitiba (PR) 1 2,5% 

Franca 1 2,5% 

Goiânia (GO) 1 2,5% 

Guarulhos 2 5,0% 

Joinville (SC) 1 2,5% 

Juquitiba 1 2,5% 

Piracicaba 1 2,5% 

Rio Claro 1 2 5% 

Rio de Janeiro (RJ) 2 5,0% 

Santos 1 2...1 5% 

São Paulo 15 38,0% 

Sorocaba 1 2,5% 

Uberlândia (MG) 1 2,5% 

Não Trabalha 5 12,0% 

Total 40 100,0% 
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Tabela 36 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

, 

SETOR DE ATUAÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Público 13 32,5% 
Privado 19 48,0% 

Terceiro Setor 3 7,5% 
Não Trabalha 5 120° 

Total 40 100,0% 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (70%), sendo 

que 30% do total dos alunos formaram-se em instituições públicas 

de ensino e 70% em instituições privadas. 

Quanto à atuação profissional, 38% atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 48% no setor privado. 

o gênero predominante neste curso foi o feminino (55%). 
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Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 8 

Início: Fevereiro de 2003 

Término: Dezembro de 2003 

Carga Horária: 460 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 36 alunos 

Tabela 37 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

FORMAÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
(GRADUAÇÃO) ALUNOS CORRES ONDENTE 
Administração 1 2,8°10 

Advocacia 27 75 0°10 
Arquitetura 1 2,8°10 
Economia 1 28°10 

Engenharia civil 2 5,5°10 
Engenharia Sanitária 1 2,8°10 
Engenheiro florestal 1 2,8°10 

Jornalismo 1 2,8°10 
Sociologia 1 2,8°10 

Total 36 100,0°10 

Tabela 38 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 
, 

INSTITUIÇÃO NUMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTrE 

Pública 6 17,0°/0 
Privada 30 83,0°10 
Total 36 100,0°/0 

Tabela 39 - Distribuição dos alunos por gênero 

.... NUMERO DE PERCENTUAL GENERO 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Feminino 22 61,0°/0 
Masculino 14 39,0°10 

Total 36 100,0°/0 
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Tabela 40 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

LOCAL DE TRABALHO 
NUMERO DE PERCENTUAL 

ALUNOS CORRESPONDENTtE 
Bragança Paulista 1 2,8% 

Cubatão 1 2,8% 

Guarulhos 2 5,5% 

Santo André 1 28% 

São Bernardo do Campo 2 5,5% 

São Caetano do Sul 2 5 5% 

São Paulo 26 72,2% 
Ubatuba 1 2,8% 

Total 36 100,0% 

Tabela 41 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

SETOR DE ATUAÇÃO 

Público 14 
Privado 17 

Terceiro Setor 5 
'--~_~ ___ Total'-__ --' __ ~_ 36 

PERCENTUAL 
CORRESPONDENTE 

39,0% 
47/0% 
14,0% 

100,0% ____ _____ 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (75%), sendo 

que 17% do total dos alunos formaram-se em instituições públicas 

de ensino e 83% em instituições privadas. 

Quanto à atuação profissional, 72,2% atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 47% no setor privado. 

o gênero predominante neste curso foi o feminino (61 %). 
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Curso de Especialização em Direito Ambiental - CEDA 9 

Início: Fevereiro de 2003 

Término: Dezembro de 2003 

Carga Horária: 460 horas/aula 

Total de alunos matriculados: 35 alunos 

Tabela 42 - Distribuição dos alunos considerando sua formação 

FORMAÇAO NÚMERO DE PERCENTUAL 
(GRADUAÇÃO) ALUNOS CORRESPONDENTE 

Advocacia 29 83,0 % 

Agronomia 1 3,0% 

Engenharia Civil 2 5,0% 

Geografia 1 3,0% 

Pedagogia 1 3,0% 

Química Industrial 1 3,0% 

Total 35 100,0% 

Tabela 43 - Distribuição dos alunos por instituição de graduação 

INSTITUIÇÃO NÚMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Pública 5 14,0% 

Privada 30 86,0% 

Total 35 100,0% 

Tabela 44 - Distribuição dos alunos por gênero 

Ao NÚMERO DE PERCENTUAL GENERO ALUNOS CORRESPONDENTE 
Feminino 16 46,0 % 

Masculino 19 54,0% 

Total 35 100,0% 
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Tabela 45 - Distribuição dos alunos por local de trabalho, antes do 

curso 

NÚMERO DE PERCENTUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Araras 1 3,0% 

Belém (PA) 1 3,0% 
Campinas 3 7,0% 

Caraguatatuba 1 3,0% 
Franca 1 3,0% 

Jaboticabal 1 3,0% 
Macapá (AP) 1 3,0% 
Mogi Guaçu 300/0 

Olímpia 1 3,0% 
Palmas (TO) 1 3,0% 

Pindamonhangaba 1 3,0% 

Presidente Prudente 1 30% 

Recife (PE) 1 3,0% 
São Caetano do Sul 1 3 0% 

São José dos Campos 2 5,0% 
São Paulo 15 43,0% 

Ubatuba 1 3,0% 

Vinhedo 1 3,0% 
Total 35 100,0% 

Tabela 46 - Distribuição dos alunos por setor de atuação, antes do 

curso 

SETOR DE ATUAÇÃO NÚMERO DE PERCEN;fUAL 
ALUNOS CORRESPONDENTE 

Público 14 40,0% 
Privado 20 57,00/0 

Terceiro Setor 1 3,0% 

Total 35 100 00/0 

Conforme os resultados apresentados, o curso foi composto, em sua 

maioria, por profissionais formados na área jurídica (83 % ), sendo 

que 14% do total dos alunos formaram-se em instituições públicas 

de ensino e 86% em instituições privadas. 
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Quanto a atuação profissional, 43% atuavam profissionalmente na 

cidade de São Paulo, e 57% no setor privado. 

o gênero predominante neste curso foi o masculino (54%). 

5.2.1 Comparando Resultados das Fichas de Matrícula 

A caracterização dos 328 ex-alunos matriculados nos cursos CEDA 1 

a CEDA 9 foi analisada, comparando os dados obtidos nas fichas de 

matrícula, por meio de tabelas e gráficos, conforme apresentado a 

seguir. 

, Formação (CEDA 1 - CEDA 9) 

Considerando a formação (graduação) dos ex-alunos matriculados 

nos cursos CEDA 1 a CEDA 9, observou-se que o percentual de 

profissionais formados na área jurídica se mantém sempre bastante 

elevado em comparação aos profissionais de outras áreas do 

conhecimento (63% a 89%). Por outro lado, demonstrou-se também 

uma crescente procura de profissionais de outras áreas fora da área 

jurídica ao longo do desenvolvimento dos cursos. 
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o Profissionais da Área Jurídica 
260 alunos - 79% 

• Profissionais de Outras Áreas 
68 alunos - 21% 

Figura 1 Matrícula nos Cursos (CEDA 1 CEDA 9), por 

Profissionais da Área Jurídica e de Outras Áreas 

o Advocacia (260 alunos) - 79% 
• Agronorria I Biologia f ECologia (17 alunos) - 5% 
O Arquitetura (5 alunos) - 2% 
O Adrrin istração e Econorria (8 alunos) - 2% 
• Geologia (3 alunos) - 1 % 
O Oficial de Segurança Pública (1 aluno) - 0,3% 
• Sociologia (3 alunos) - 1% 
O Tecnólogo (1 aluno) - 0,3% 
• Madcina l Enferrragem (2 alunos) - 0,6% 

Qufrrica (2 alu nos) - 1 % 
O Pedagogia I Letras I Corruncação Visual (4 alunos) - 1% 
O Engenharias (Civil, M:lcãnica, Sanitária, Qufrrica, Florestal e rtetalurgista) (18 alunos) - 5% 
• Geografia I H'rstória I Turisrro I Jornalisrro (4 alunos) - 1% 

Figura 2 - Formação dos Ex-Alunos (CEDA 1 - CEDA 9) 

A procura por profissionais de outras áreas pode se dar por diversas 

razões, como, por exemplo, para ampliar a atuação profissional, para 

uma melhor compreensão das leis que tutelam os aspectos 

ambientais ou até para o conhecimento de responsabilidades e 

sanções ambientais aplicáveis aos técnicos de diversas áreas. 

74 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

Por outro lado, a capacitação na área ambiental pressupõe trabalhos 

e equipes multidisciplinares, sendo esta uma característica específica 

e fundamental para a abordagem das questões ambientais. 

Para DIAS (1993, P 126) "os problemas ambientais sempre são 

complexos e requerem a intervenção de especialistas de várias 

disciplinas para as suas soluções, numa abordagem interdisciplinar." 

No mesmo sentido, COIMBRA (2002, P 290) indica que "0 meio 

ambiente, como realidade global, só pode ser visto em multivisão. 

Apesar de sermos dotados de visão binocular, nunca poderemos 

enxergar o mundo num ângulo de 360 graus. É a conjugação de 

olhares sobre o Universo que nos dará a visão do conjunto, ( ... ) para 

tanto, é necessário que se produza um intercâmbio permanente 

entre as pessoas, e que estas estejam dispostas a ver com seus 

olhos e tomarem emprestado os olhos de outrem, dispostas ainda a 

falar e a ouvir". 

Assim, a elaboração de cursos de especialização voltados para uma 

ampla gama de profissionais de áreas distintas, deve 

necessariamente observar as diferentes linguagens inerentes às 

diversas profissões, para que o curso não tenha características 

extremamente jurídicas, o que dificultaria a compreensão por parte 

dos profissionais de outras áreas do conhecimento, e nem se torne 

um curso extremamente introdutório ou superficial para os 

profissionais da área do direito. É necessário um períodO introdutório 

para se "nivelar" o conhecimento entre os diversos profissionais, 

desenvolvido por meio de disciplina específica ou por um módulo de 

disciplinas, onde sejam expressamente colocadas aos alunos a razão 

e a importância de tal período, indicando, principalmente aos 

75 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

profissionais de áreas não jurídicas, bibliografias introdutórias ao 

tema de direito ambiental de fácil leitura e compreensão. 

Segundo COIMBRA (2002, p 298), "pode haver muitas dificuldades e 

obstáculos para a elaboração de uma metodologia interdisciplinar, e 

maiores resistências ainda se levantam contra sua prática. Nenhum 

obstáculo, porém, nenhuma dificuldade são maiores do que a atitude 

negativa das pessoas ... " 

~ Instituição de Formação (CEDA 1 - CEDA 9) 

Considerando a instituição de formação (graduação) dos ex-alunos 

matriculados nos cursos CEDA 1 a CEDA 9, observa-se que o 

percentual de profissionais formados em instituições privadas 'se 

manteve quase sempre mais alto que o de formados em instituições 

públicas, variando entre 50% e 86%. 

D Instituição Pública (87 alunos) - 27% 

_ Instituição Privada (241 alunos) - 73% 

Figura 3 - Formação dos Ex-Alunos (CEDA 1 - CEDA 9) em 

Instituições Públicas ou Privadas 

De fato, nos últimos anos, observa-se um aumento no número de 

instituições particulares de ensino superior criadas para atender uma 
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crescente demanda de indivíduos em busca de uma formação. Como 

conseqüência, o número de profissionais graduados em instituições 

particulares também vem aumentando, o que pode influenciar em 

parte o resultado obtido na pesquisa. Por outro lado, o mercado cada 

vez mais competitivo de trabalho vem exigindo uma melhoria 

constante do currículo profissional, o que leva profissionais formados 

por instituições particulares, cujo reconhecimento nem sempre é tão 

elevado, a buscar uma pós-graduação em instituições notoriamente 

reconhecidas, como é o caso da Universidade de São Paulo. O 

presente estudo abordou esta questão de forma mais aprofundada ao 

tratar da questão 15 do roteiro de entrevista aplicado. 

~ Gênero (CEDA 1 - CEDA 9) 

Observa-se na presente pesquisa que os ex-alunos matriculados nos 

cursos de pós-graduação lato sensu CEDA 1 - CEDA 9 são 

predominantemente do gênero feminino, sendo que o percentual 

teve uma variação entre 42% e 74%. 

D Feminino (183 alunos) - 56% 

_ Masculino (145 alunos) - 44% 

Figura 4 - Gênero dos Ex-Alunos (CEDA 1 - CEDA 9) 

Percebe-se a crescente busca feminina por níveis cada vez mais 

elevados de escolaridade. 
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De fato, de acordo com pesquisa realizada por TAVARES (1998), 

verificando estudos que analisam a inserção da mulher no mundo do 

trabalho, para 16.9% dos homens economicamente ativos com nove 

anos de estudos ou mais, existem 26% de mulheres nesta condição. 

Além disso, segundo o Anuário Estatístico da Universidade de São 

Paulo, em tabela que traz a distribuição da população da USP por 

sexo e por Unidade em 2003, dos 754 alunos matriculados nos 

cursos de pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP, 578 

eram do gênero feminino, representando, portanto 76,6% (USP 

2003). 

~ Local e Setor de Atuação (CEDA 1 - CEDA 9) 

Embora a atuação dos ex-alunos matriculados nos cursos CEDA 1 a 

CEDA 9 seja predominantemente na cidade de São Paulo, cidade 

onde foram realizados os cursos, observa-se um aumento gradativo 

de alunos que atuavam em outras cidades ou outros estados. Este 

resultado pode estar ligado à falta de cursos de especialização em 

direito ambiental em todo o país, contrapondo-se a uma demanda 

crescente . 

D Atuação no Município de São Paulo (231 alunos) - 70% 

• Atuação no Estado de São Paulo (77 alunos) - 23% 

D Atuação em Outros Estados (20 alunos) - 7% 

Figura 5 - Local de Atuação dos Ex-Alunos (CEDA 1 - CEDA 9) antes 

da Realização dos Cursos 
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Considerando o crescente número de leis e normas ambientais 

promulgadas nos últimos anos, bem como a observação de normas 

técnicas e de certificação, a demanda por tal capacitação tende a 

crescer gradualmente. 

Por outro lado, o presente estudo demonstrou um percentual maior 

de alunos que atuavam profissionalmente no setor privado, na época 

de sua matrícula nos cursos CEDA 1 - CEDA 9, sendo que este 

percentual teve uma variação entre 47% e 77%. Observou-se 

também um número crescente de profissionais do terceiro setor 

(organizações não-governamentais, associações, sindicatos e 

sociedade civil organizada) buscando a capacitação em direito 

ambiental. 

Setor público (122 alunos) - 37% 

• Setor Privado (170 alunos) - 52% 

O Terceiro Setor (20 alunos) - 6% 

D Não Trabalhavam (16 alunos) - 5% 

Figura 6 - Setor de atuação dos Ex-Alunos CEDA 1 - CEDA 9 antes 

da Realização do Curso 

5.3 Resultados da Análise dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso 

A produção discente dos ex-alunos dos cursos CEDA 1 - CEDA 9 foi 

verificada pela análise documental do material obtido junto à 

secretaria do Núcleo de Informações em Saúde Ambiental da 

79 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

Universidade de São Paulo - NISAM-USP, sendo os resultados 

divididos por área do conhecimento. 

Os trabalhos de conclusão de curso (monografias) apresentados 

foram 82 (oitenta e dois), divididos nos seguintes temas: 

Tabela 47 - Temas dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

(Monografias) dos CEDA 1 a CEDA 9 

, Percent. Area Temas (°/0) 

1 Saneamento, Resíduos e Áreas 
14 17,0% Contaminadas 

2 Uso e OcuQa - do Solo 12,0% 
3 Recursos Hídricos 10 12,0% 
4 Outros 10,0% 

5 
Preservação e Recuperação de Áreas 

7 9,0% 
Degradadas 

6 
Responsabilidade Civil, Penal e/ou 

7 Administrativa 
7 Educação Ambiental e Participação 7 9,0% 

8 Biodiversidade, Biotecnologia e 
5 6,0% 

Bioprospecção 

9 Mudanças Climáticas, Protocolo de Quioto 
4 5,0% 

e Mecanismos de Desenvolvimento Umpo 
10 Energia 4 5,0% 
11 Direito Internacional 2 2,0% 
12 Transporte e Poluição do Ar 2,0% 
13 Ucenciamento Ambiental 2 2,0% 

Total 82 trabalhos 100,0% 

Alguns dos assuntos foram analisados, por terem sido abordados por 

um maior percentual dos trabalhos de conclusão de curso 

desenvolvidos pelos alunos dos cursos CEDA 1 a CEDA 9. 
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~ Saneamento, Resíduos e Áreas Contaminadas 

Dentre os 82 trabalhos desenvolvidos durante os cursos de 

especialização em direito ambiental, CEDA 1 - CEDA 9, 17% (14 

trabalhos) trataram de questões relacionadas ao saneamento, aos 

resíduos e áreas contaminadas. 

Ao se tratar de saneamento, aborda-se questões como, por exemplo, 

abastecimento de água, limpeza pública, esgotamento sanitário, 

gerenciamento de resíduos, drenagem urbana, dentre outros. 

De acordo com o IBGE, em 2002, 76% da população conta com 

abastecimento de água por rede geral, 44% dispõem de 

esgotamento sanitário por rede geral e 76% tem seu lixo coletado 

(MOITA, in PHIUPPI 2005). 

Tais dados, somados a um grande número de habitações não 

legalizadas e sem registro, principalmente em grandes centros 

urbanos, e considerando a ausência de uma Política Nacional de 

Saneamento, que dê diretrizes para o desenvolvimento de redes de 

água, esgoto e drenagem, bem como para a melhoria ambiental 

como um todo, indicam que ainda há muito a ser feito em relação ao 

saneamento no Brasil. 

Dentre as monografias que abordaram a questão dos resíduos e das 

áreas contaminadas, foram encontrados temas referentes tanto aos 

aspectos de gerenciamento (geração, armazenagem, manuseio, 

transporte e destinação final) dos resíduos, quanto à legislação 
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relativa à matéria, bem como problemas causados em decorrência da 

contaminação de áreas. 

A falta de uma política pública regulando, em nível federal, a questão 

dos resíduos, decorre na ausência de diretrizes para a 

implementação de um sistema de gerenciamento efetivo dos 

mesmos, abordando a problemática em todos os seus aspectos, da 

geração até a destinação final do resíduo. Um dos impactos 

ambientais negativos oriundos da disposição inadequada destes é a 

ocorrência de áreas contaminadas, que prejudicam a saúde 

ambiental do ecossistema, bem como a saúde da população exposta. 

Segundo inventário da CETESB, foram identificadas no Estado de São 

Paulo, até novembro de 2004, 1336 áreas contaminadas, conforme 

apresentado na Tabela 48. 

Tabela 48 - Áreas contaminadas no Estado de São Paulo. 

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo - Novembro de 2004 

Região/Atividade Comercial Industrial Resíduos 
Postos de Acidentes 

co b ível esconhecldos 
São Paulo 28 42 20 397 2 

RMSP - outros 9 70 9 152 3 
Interior 43 75 22 267 9 
Litoral 10 32 10 63 1 

Vale do Paraíba 2 18 O 52 O 
Total 92 237 61 931 15 

Fonte: CETESB, 2005. 

Os dados acima indicam a necessidade da implementação efetiva da 

legislação existente, além do estabelecimento de políticas públicas 

em nível federal, bem como maior rigor por parte do Poder 

Público, no que tange a fiscalização de crimes ambientais. 

82 

Total 

489 
243 
416 
116 
72 
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» Uso e Ocupação do Solo 

Outro aspecto importante diz respeito ao uso e ocupação do solo, 

principalmente em área urbana, tema tratado por 12% dos trabalhos 

desenvolvidos nos cursos. 

O uso e a ocupação do solo deve ser regulado tanto na área urbana 

quanto rural, sendo que, devido à crescente urbanização e seus 

impactos no meio ambiente, verifica-se uma maior preocupação em 

solucionar conflitos de uso do solo urbano. 

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL 1988) 

estabeleceu, em seus artigos 182 e 183, uma política de 

desenvolvimento urbano sustentável, dispondo que cabe ao Poder 

Público municipal, "conforme diretrizes gerais fixadas em lei", 

garantir o bem estar da população e o cumprimento das funções 

sociais da propriedade e da própria cidade. Estas "diretrizes gerais" 

foram finalmente estabelecidas pela Lei 10.257 (BRASIL 2001), 

promulgada em 10 de julho de 2001, sendo chamada de Estatuto da 

Cidade. Referida Lei não só regulamentou os artigos da Constituição 

Federal, como também trouxe diretrizes gerais de política urbana, 

criando instrumentos que possibilitam sua implementação, sendo o 

Plano Diretor seu instrumento mais importante. 

Além da ocupação ilegal de áreas por populações carentes, o uso e 

ocupação desordenados do solo ocorrem, por vezes, em razão da 

especulação imobiliária, por meio de loteamentos, condomínios e 

desmembramentos, construídos sem planejamento ou até 

resultantes de ocupação clandestina. Os resultados são, muitas 
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vezes, barreiras físicas para articulação de sistema viário e 

implantação de infra-estrutura, tendo-se freqüentemente, 

construções em áreas de fragilidade ecológica, em terrenos 

inadequados e sem saneamento básico, resultando em problemas 

como, por exemplo, a poluição das águas pelo esgoto doméstico. 

A implantação de instrumentos de controle do uso e ocupação do 

solo, tais como o licenciamento e o zoneamento, deve ser realizada 

mediante rigorosa fiscalização. 

No mesmo sentido, a Agenda 21 Brasileira, em seu capítulo que trata 

das questões relacionadas às cidades sustentáveis, aponta a 

necessidade de novos instrumentos de gestão voltados para as 

cidades, favorecendo tanto sua administração quanto apoiando sua 

rede urbana, em consonância com as premissas do desenvolvimento 

sustentável, abordando aspectos relacionados tanto ao uso e 

ocupação do solo quanto ao planejamento e gestão urbana 

(MMA/PNUD 2000). 

~ Recursos Hídricos 

Dos 82 trabalhos desenvolvidos nos cursos CEDA 1 - CEDA 9, 12% 

trataram de questões relacionadas aos recursos hídricos. A crescente 

preocupação com a questão já vem, há algum tempo, despertando o 

interesse sobre a normatização de tal tema. 

A água é um recurso essencial à vida, representando 60% do peso 

humano, sendo que esse percentual pode atingir 90% em plantas e 

até 98% em alguns animais aquáticos. Além disso, embora o planeta 

Terra seja constituído por aproximadamente 3/4 de água, 97% deste 
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montante está nos oceanos e, da parte restante, 2,4% estão na 

forma de gelo e na atmosfera, sendo apenas 0,6% água doce, 

distribuída entre águas subterrâneas (97%) e superficiais (3%) 

(BASSOI e GUAZELU, in PHIUPPI JR 2004). Somando-se os dados 

apresentados à contaminação de muitos cursos d'água, prejudicando 

sua qualidade, verifica-se uma situação alarmante. 

Visando regulamentar a matéria, o Estado de São Paulo promulgou, 

em 30 de dezembro de 1991, a Lei 7.663 (SÃO PAULO 2001), que 

instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecendo um 

gerenciamento descentralizado, participativo e integrado, e 

prevendo, em seu art. 30, II, "a adoção da bacia hidrográfica como 

unidade físico-territorial de planejamento e gerenciamento". Mais de 

5 anos depois, em 8 de janeiro de 1997, foi promulgada a Lei 9.433 

(BRASIL 1997), que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 

~ Educação Ambiental e Participação 

Questões relacionadas à educação ambiental e à participação foram 

abordadas em 9% dos trabalhos desenvolvidos nos cursos CEDA 1 -

CEDA 9. 

A lei 9.795 (BRASIL 1999), de 27 de abril de 1999, estabelece, em 

seu artigo 10., que "entende-se por educação ambiental os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente." 
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De fato, a educação ambiental constitui ferramenta fundamental para 

uma participação efetiva da população no processo decisório, de 

forma a contribuir para a melhoria de sua qualidade de vida, 

estando, portanto, os temas educação ambiental e participação 

estreitamente ligados. 

Nota-se, ainda, uma crescente abordagem da temática em políticas 

públicas. Como exemplo, podem ser citadas a Lei 9.433/97 (BRASIL 

1997), que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos que, em 

seu artigo 10., inciso VI, estabelece que "a gestão dos recursos 

hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do 

Poder Público, dos usuários e das comunidades", e a Lei 10.257/2001 

(BRASIL 2001), que estabelece a Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano, prevendo, em seu artigo 20., inciso lI, 

uma "gestão democrática por meio da participação da população e de 

associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 

formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e 

projetos de desenvolvimento urbano." 

~ Responsabilidade Civil, Penal e/ou Administrativa 

Dos trabalhos desenvolvidos nos cursos CEDA 1 ao CEDA 9, 9% 

trataram de aspectos relativos à responsabilidade jurídica ambiental, 

seja ela em âmbito cível, penal ou administrativo. 

A tutela efetiva do meio ambiente pressupõe não só o 

estabelecimento de um sistema normativo, mas também a previsão 

de sanções e de um sistema de responsabilidade por danos causados 

ao meio ambiente e à terceiros. 
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Assim, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL 1988) prevê, em seu 

artigo 225, parágrafo 30., que "as condutas e atividades 

consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independente da obrigação de reparar os danos causados." 

Decorridos 10 anos, em 12 de fevereiro de 1998, é promulgada a Lei 

9.605 (BRASIL 1998), denominada Lei de Crimes Ambientais, 

dispondo sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

o caráter preventivo da sanção ambiental, que deve ser considerado 

no momento da elaboração de qualquer lei ou norma de controle ao 

meio ambiente, o que significa que, dada a complexidade dos efeitos 

oriundos do dano ambiental e sua difícil remediação, medidas de 

prevenção são sempre preferíveis às de repressão. 

~ Preservação e Recuperação de Áreas Degradadas 

Assuntos referentes à preservação e à recuperação de áreas 

degradas também foram abordados em 9% dos trabalhos elaborados 

pelos ex-alunos dos cursos CEDA 1 - CEDA 9. 

Tais aspectos relacionam-se, em grande parte, à preservação da 

biodiversidade, abrangendo tanto a preservação de parques e 

Unidades de Conservação, quanto de áreas verdes urbanas. 

De fato, a degradação de áreas verdes vem causando um grande 

impacto ambiental, seja pelo assoreamento de rios cuja mata ciliar 

foi retirada, ou pelo desabamento de encostas de montanhas 
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desmatadas, ou ainda pela impermeabilização do solo urbano, 

acarretando enchentes. Toda área degradada causa danos à 

biodiversidade e alterações no ecossistema como um todo, 

principalmente em aspectos climáticos. 

Assim, todos os fatores acima expostos demonstram a importância 

da abordagem dos 6 temas descritos, desenvolvendo-se estudos nas 

referidas áreas, o que pOde indicar o maior número de trabalhos 

apresentados sobre estes assuntos. 

5.4 Resultados da Análise da Entrevista 

Verificou-se neste item os dados levantados por meio de entrevista 

(Anexo 2) realizada na amostra representativa de 191 indivíduos, 

dentro de um universo de 328 ex-alunos dos cursos CEDA 1 - CEDA 

9, conforme detalhado no Capítulo 3 do presente estudo, que trata 

da metodologia. 

5.4.1 Atuação Profissional 

As figuras a seguir indicam a atuação profissional dos ex-alunos 

entrevistados antes e após a realização dos Cursos de Especialização 

em Direito Ambiental (CEDA 1 - CEDA 9). 
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na área 
ambiental 

39% 
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Atuavam na área 
ambiental 

61% 

Figura 7 - Atuação na área ambiental dos entrevistados, antes do 

Curso 

Não atuavam na 
área ambiental 

34% 

Atuavam na área 
ambiental 

66% 

Figura 8 - Atuação na área ambiental dos entrevistados, após o 
curso 

Observou-se, aqui, um aumento de 5 pontos percentuais no número 

de profissionais que passaram a atuar na área ambiental após 

conclu ir um dos cursos de especialização em direito ambiental (CEDA 

1 - CEDA 9) . Este percentual se explica, em parte, em razão da 

seleção para ingresso nos referidos cursos, que tem como um de 
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seus critérios a atuação ou não do profissional na área de meio 

ambiente, o que certamente influencia no percentual de 61 % dos ex

alunos já trabalhando na área ambiental. 

Outro dado verificado foi o setor de atuação profissional dos ex

alunos entrevistados, antes e após sua conclusão nos cursos CEDA 1 

- CEDA 9. 

ONG 

Privada 

50% 

Outras 
7% 

Pública 

36% 

Figura 9 - Setor de atuação dos entrevistados, antes do Curso 

Outras 

Pública 

30% 

Figura 10 - Setor de atuação dos entrevistados, após o curso 
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Observou-se aqui uma alteração no que tange o setor público, sendo 

que 6% (seis por cento) dos ex-alunos dos cursos CEDA 1 a CEDA 9 

deixaram de atuar no setor público, influenciando o acréscimo de 3 

pontos percentuais no número de profissionais atuando na área 

privada e de 3 pontos percentuais no número de profissionais 

atuando em outras instituições (autarquias, empresas de economia 

mista, dentre outras). 

Dentre os ex-alunos entrevistados, a maioria trabalhava, na época 

da entrevista, na área de direito ambiental, conforme apresentado 

pela Figura 11. 

Sim 

57% 

Figura 11 - Atuação dos entrevistados na área de direito ambiental, 

após o curso. 

Assim, da amostra representativa de 191 ex-alunos dos cursos CEDA 

1 - CEDA 9, 109 afirmaram atuar na área de direito ambiental, 

sendo que 73% destes 109 atuavam na área de uso e ocupação do 

solo, 71% atuavam na área de crimes ambientais e 67% atuavam na 
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área de licenciamento ambiental, fora as demais áreas citadas, 

conforme a Tabela 49. 

Tabela 49 - Áreas de atuação dos entrevistados, dentro do direito 

ambiental 

Área do Direito Ambiental 

Uso e Ocupação do Solo 
Crimes Ambientais ----~--------~~--~~ 

Licenciamento Ambiental 
-~--~--------~~~~~.,~--~ Educação Ambien~t=a __ 1 __ 

Unidades de Conservação e/ou Áreas Verdes 
Auditoria Ambiental 
Transporte 

Mudanças Climáticas -----'"--~-'"-~ ___ ~. __ .....;..,..o 

Energia 
Recursos Hídricos 
Resíduos e Áreas Contaminadas 
Outras: ----~----~~--

~ Responsabilidade Civil / Indenização 
~ Patrimônio Histórico e Cultural __ ~-'-:,--,I>A 
~ Saneamento 
~ Química e Petro uímica 
~ Capacitação da Sociedade Civil 
~ Saúde Ambiental 
~ Poluição Sonora 
~ Atividade Re.Qulatória junto à Polícia Federal 
~ Mineração 
~ Animais Silvestres 
~ Biotecnologia 
~ Telecomunicações. __ 
~ Direito Administrativo Ambiental 
~ Direito Econômico Ambiental 

_-"':'~---'-----' 

~ Compensação Ambiental 
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pessoas 
79 

29 
29 

2 

Percent. 
°/q) 

73,0% 
71,0% 

47,0% 
33,0% 

4,0% 
1«8% 
1,8% 
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o Licenciamento Ambiental (67%) 

• Auditoria Ambiental (33%) 

O Transporte (29%) 

o Unidades de Conservação e/ou Áreas Verdes (47%) 

• Crimes Ambientais (71 %) 

o Energia (28) 

• Educação Ambiental (50%) 

o Mudanças Climáticas (27%) 

• Uso e Ocupação do Solo (73%) 

Resíduos e Áreas Contaminadas (11 %) 

o Recursos Hídricos (17%) 

o Outras (18%) 

Figura 12 - Área de atuação dos entrevistados dentro do direito 

ambiental 

A presente pesquisa verificou também se a atuação dos ex-alunos 

dos cursos CEDA 1 - CEDA 9 ocorria de forma preventiva ou reativa, 

ou seja, qual percentual dos alunos entrevistados atuava na área de 

contencioso, lidando com processos administrativos ou judiciais já 

instaurados, e qual percentual atuava de forma consultiva, por meio 

de assessoria, consultas e pareceres. Verificou-se que a maioria 
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(70%) atuava de forma consultiva, conforme demonstrado na Figura 

13. 

Consultivo 
70% 

Contencioso 
30% 

Figura 13 - Direito ambiental: atuação preventiva X atuação reativa 

Quanto à relação entre a atuação na área de direito ambiental e a 

realização dos cursos CEDA 1 a CEDA 9, observou-se que no 

universo dos 57% (cinqüenta e sete por cento) dos ex-alunos dos 

cursos CEDA 1 a CEDA 9 entrevistados, que declararam atuar na 

área de direito ambiental, 7% afirmaram ter passado a atuar na área 

de direito ambiental durante a realização do curso, 20% afirmaram 

ter passado a atuar nesta área após o curso e 20% afirmaram que, 

embora já atuassem na área, o curso ampliou sua atuação, conforme 

demonstrado pela Figura 14. 
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Antes do CEDA 

53% 
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Durante o CEDA 
7% 

Após o CEDA 
20% 

Figura 14 - Atuação na área de direito ambiental em relação ao 

CEDA 

5.4.2 Compreensão da Questão Ambiental 

Outro aspecto levantado pela presente pesquisa foi a relação entre a 

realização dos cursos CEDA 1 - CEDA 9 e a forma como seus ex

alunos passaram a compreender a questão ambiental, sendo que 

83% dos entrevistados afirmaram ter mudado a forma de 

compreender a questão ambiental. Como visto anteriormente, 57% 

dos entrevistados já atuavam na área de direito ambiental, 

entretanto possivelmente o faziam sem uma compreensão completa 

da questão ambiental. O referido resultado está apresentado na 

Figura 15. 
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Não Mudou 

Mudou 

83% 

Figura 15 - Forma de compreensão da questão ambiental dos 

entrevistados, após a conclusão do Curso 

A importância do conhecimento adquirido nos cursos para os 

entrevistados pode ser observada ao se analisar as notas dadas aos 

cursos CEDA 1 - CEDA 9, levando em consideração o conhecimento 

obtido, cuja média foi de 7,7. 

12,0 

10,0 

ti) 8,0 
< .... 6,0 o 
z 

4,0 

2,0 

0,0 

Nota dada ao Curso considerando o 
Conhecimento Adquirido 

• • •• ~ .... .. • • .. ... • ~ ... .. 
-~ ...... .......... • • • ......... ...· .. ·.t.\ ••• • • • • • 

... . .. .. ..-

• • • ....... .. • • • • ....... .. ... • • 
•••• • 

-

o 50 

• • ... • • 

100 

RESPONDENTES 

• • • • 

• 
, 

150 200 

Figura 16 - Importância do conhecimento adquirido no curso para os 

entrevistados 
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5.4.3 Impacto do Conhecimento Adquirido no Local de 

Trabalho 

Dentre os ex-alunos entrevistados, 66% afirmaram ter mudado sua 

forma de atuação profissional após a realização do curso, conforme 

demonstrado na Figura 17. 

Não mudou 

34% 

Mudou 
66% 

Figura 17 - Forma de atuação dos entrevistados, no local de 

trabalho, após a conclusão do curso 

De fato, outros resultados demonstram uma alteração positiva na 

forma de atuação profissional dos ex-alunos dos cursos CEDA 1 a 

CEDA 9, e sua repercussão em seus locais de trabalho, contribuindo 

para melhor atuação e, em muitos casos, para ascensão profissional 

desses indivíduos. 

No que tange ao impacto do conhecimento adquirido pelos ex-alunos 

dos cursos CEDA 1 a CEDA 9 em seus locais de trabalho, 23% 

afirmaram que, após a realização do curso, a instituição onde 

trabalhavam buscou o melhor cumprimento da legislação ambiental, 

97 



Capítulo 5 Análise e Discussão dos Resultados 

sendo que 23 % afirmaram que suas instituições expandiram as 

atividades no setor ambiental, conforme indica a Tabela 50. Mais 

uma vez indica-se a importância da compreensão da amplitude da 

questão ambiental, tanto como forma de expandir a atuação na área, 

quanto para o conhecimento do arcabouço legal correspondente e 

atendimento à legislação atualmente em vigor, posto que muitas 

empresas acabam deixando de fazê-lo muitas vezes pelo mero 

descon heci mento. 

Tabela 50 - Impacto do conhecimento adquirido no curso, no local de 
trabalho dos entrevistados 

Impacto do conhecimento 
Adquirido, no local de trabalho 

Aumento de funcionários no setor 
Busca por certificação 
Criação de setor ambiental 
Cumprimento de legislação ambiental 
Expansão das atividades do setor ambiental 
Nenhum 
Outros 

Percentual 

13 % 

13 % 

6 % 

23 % 

21 % 

33 % 

8 % 

A Figura 18 a seguir apresenta os percentuais estabelecidos na 

Tabela 50. 

o Expansão das atividades do setor ambiental (21%) 

• Aumento de funcionários no setor (13%) 
O Criação de setor ambiental (6%) 

O Busca por certificação (13%) 

• Cumprimento de legislação ambiental (23%) 
O Outros (8%) 

• Nenhum (33%) 

Figura 18 - Impacto do conhecimento adquirido no curso, no local de 

trabalho dos entrevistados 
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Quanto à contribuição do curso para a ascensão profissional dos 191 

ex-alunos entrevistados, 122 afirmaram que a realização do curso 

contribuiu de alguma forma, o que corresponde a 64% dos 

entrevistados, conforme demonstrado na Figura 19. 

SIM 

64% 

Figura 19 - Contribuição do curso para a ascensão profissional dos 

entrevistados 

Dentre os 122 ex-alunos que afirmaram que a realização do curso 

contribuiu de alguma forma, a maioria (91 % ) afirmou que o curso 

contribuiu especificamente para a expansão de sua atuação 

profissional, conforme Tabela 51. 

Tabela 51 - Impacto dos cursos para a ascensão profissional dos 
entrevistados 

Ascensão Profissional dos 
Entrevistados após o ceDA 

Alteração de cargo 
Alteração de emprego 
Alteração de função 
Aumento salarial 
Expansão de atuação profissional 
Outras Alterações: comportamento 
profissional/maior aprendizado 

99 

No. De 
Pessoas 

12 
9 
12 
21 
111 

2 

Percentual 

10% 
7% 

10% 
17% 
91% 
2% 
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A Figura 20 abaixo permite visualização comparativa dos percentuais 

apresentados na Tabela 50. 

o Alteração de emprego (7%) 

- Alteração de função (10%) 

o Alteração de cargo ( 10%) 

o Aumento salarial (17%) 

- Expansão de atuação profissional (91%) 

o Outras alterações : comportam ento profissiona,l 
/ maior aprendizado (2%) 

Figura 20 - Formas de contribuição dos cursos CEDA 1 - CEDA 9 

para a ascensão profissional dos entrevistados 

5.4.4 Difusão do Conhecimento Adquirido 

No que tange a difusão do conhecimento adquirido nos cursos, foi 

indagado aos 191 ex-alunos entrevistados se estes levaram de forma 

sistemática os conhecimentos adquiridos para outras pessoas, sendo 

que 144 ex-alunos afirmaram tê-lo feito, representando 75°/0 do 

total, conforme demonstrado pela Figura 21. 
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25% 
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Sim 
75% 

Figura 21- Difusão do conhecimento dos entrevistados, após o Curso 

Dentre os 144 (cento e quarenta e quatro) ex-alunos que afirmaram 

ter levado de forma sistemática o conhecimento adquirido nos cursos 

CEDA 1 a CEDA 9 para outras pessoas, 17 (dezessete) o fizeram 

como docentes nas cidades onde residem, 3 (três) divulgaram seu 

conhecimento como docentes fora de suas respectivas cidades de 

residência, 62 como palestrantes ou conferencistas, 24 (vinte e 

quatro) como assessores e 49 (quarenta e nove) como consultores. A 

Figura 22 ind ica esses resultados em termos percentuais. 

50% -,---------------------------------------------~ 

40% +-------------------~ 

30% -r-------------------~ 

20% +-------------------~ 

10% +-----1 

0% +-_--L."-" 

o Como docente na cidade onde reside (12%) 
• Como docente fora da cidade onde reside (2%) 
O Como palestrante ou conferencista (43%) 

o Como assessor (17%) 
• Como consultor (34%) 

Figura 22 - Formas de difusão do conhecimento 
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Quanto à publicação de estudos iniciados nos cursos CEDA 1 - CEDA 

9, dentre os 191 (cento e noventa e um) entrevistados, 72 (setenta 

e dois) afirmaram que algum estudo ou pesquisa iniciado nos cursos 

CEDA 1 - CEDA 9 resultou em publicação, conforme demonstrado na 

Figura 23. 

Publicaram Estudos Realizados nos CEDAs (38%) 

• Não Publicaram Estudos Realizados nos CEDAs (62%) 

Figura 23 - Produção dos entrevistados após o Curso 

Dentre os 72 (setenta e dois) ex-alunos que afirmaram ter publicado 

estudo ou pesquisa iniciado nos cursos CEDAs, 14 (quatorze) o 

fizeram por meio de livro, 11 (onze) por meio de capítulo de livro, 39 

(trinta e nove) por meio de artigo em revista, 8 (oito) por meio de 

anais de congresso, sendo que nenhum publicou por meio de jornal. 

A Figura 24 apresenta esses resultados em percentuais. 

o Livro ( 19%) • Capftulo de Livro ( 15%) 

O Artigo em Revista ( 54%) O Anais de congresso ( 11 %) 

Figura 24 - Formas de publicação dos estudos iniciados nos cursos 

CEDA 1 - CEDA 9 
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5.4.5 Características dos Cursos e Alterações Sugeridas 

Dentre os aspectos analisados, buscou-se verificar também a 

importância, para os ex-alunos entrevistados, da realização de um 

curso de pós-graduação (especialização) na Universidade de São 

Paulo, em comparação com a realização de cursos em instituições 

privadas. Para tanto, foi indagado dos entrevistados se eles fariam o 

mesmo curso de especialização em direito ambiental, com o mesmo 

programa, o mesmo corpo docente e o mesmo valor, em uma 

universidade particular, sendo que 103 entrevistados (54%) 

afirmaram que fariam, enquanto 88 entrevistados (46% ) afirmaram 

que não fariam, conforme apresentado na Figura 25. 

o Fariam o Curso em Universidade Particular (54%) 

• Só fariam o Curso em Universidade Pública (46%L 

Figura 25 Importância do desenvolvimento do Curso em 

Universidade Particular ou Pública 

Dentre os 191 ex-alunos entrevistados, 21 % obtiveram seu título de 

graduação em instituição pública e 79% em instituição privada, 

conforme apresentado na Figura 26. 
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79% 

Instituição 
Privada 
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21% 

Instituição 
Pública 

Figura 26 - Instituição de Formação dos entrevistados 

Assim, observou-se que dentro de um universo de 191 alunos onde 

79% são formados em instituições privadas, 46% só fariam uma 

pós-graduação em instituição pública, o que significa quase metade 

do total de alunos entrevistados. Este resultado indicou a importância 

do conceito da pós-graduação realizada em instituições públicas de 

ensino, tais como a Universidade de São Paulo. 

Quanto aos aspectos formais dos cursos, a Tabela 52 a seguir mostra 

o número de ocorrência de cada sugestão, dentro do universo de 191 

ex-alunos entrevistados, sendo as respostas mais indicadas: aulas 

mais práticas, com estudos de caso e visitas técnicas; maior carga 

horária nos cursos; questões mais jurídicas do que técnicas; aulas 

ministradas pelos professores responsáveis, constantes do programa 

do curso. 
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Tabela 52 - Número de ocorrência das sugestões quanto aos 

aspectos formais dos cursos 

Sugestões 
Aulas mais práticas (mais estudos de caso, visitas 
técnicas) 
Maior carga horária 
Menos CLuestões técnicas e mais jurídicas 
Aulas ministradas pelos professores responsáveis 
Mais aulas expositivas 

--...--, 

Monografia feita individualmente 
Mais seminários r " =--s---~~""-' ....... ~~.."r-~ ........... 

Maior integração entre as disciplinas e os docentes 
Reduzir algumas matéria=s"--_________________ _ 

Menos seminários 
~--------~~--Aulas mais técnicas e menos jurídicas 

Menos aulas expositivas 
Separar grofissionais técnicos e jurídicos 
Mais pesquisa 
Retirar simulado do curso 
Outras: 
M ior rap"dez na e trega do dip.loma 
Não deveria ter prova 
Método de avaliação mais rígido 
Maior rigidez no controle de horário de professores 
Reduzir carga horária do curso 
Mais apostilas e textos compilados 
Melhor acústica e ventila -o da sala 
Disponibilizar estacionamento 
Mais aulas semanais 

Ocorrência 

74 

37 
30",-~--, 

7 

5 
4 

3 
3 
2 

9 
1 
1 

1 
-~--. 

1 

Não obstante a importância fundamental de bases teóricas, 

essenciais à construção de uma compreensão e raciocínio em bases 

sólidas, a busca por cursos de capacitação ou especialização de 1 

(um) ano de duração se dá, em geral, por profissionais que 

necessitam de uma aplicação prática do conhecimento adquirido, 
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principalmente considerando que os cursos ministrados no período 

noturno têm, como público alvo, profissionais que trabalham durante 

o dia. Para tanto, alguns métodos didáticos específicos podem ser 

utilizados, para que o aluno construa seu próprio conhecimento, 

vislumbrando como e onde aplicar as técnicas apreendidas. 

Segundo MORÁN (2001, p. 104), tratando de aulas-pesquisa, parte 

das aulas pode ser transformada em processos contínuos de 

informação, comunicação e pesquisa, onde o conhecimento é 

construído ao longo do tempo, equilibrando o conhecimento 

individual e o grupal. O professor passaria a ser, nesse processo, 

coordenador da aprendizagem, sendo os alunos os pesquisadores; o 

professor escolhe a temática a ser pesquisada, gerencia o andamento 

e equilibra divergências e convergências. 

Outra modificação sugerida refere-se à questão da carga horária do 

curso. Muitos entrevistados sugeriram que a carga horária fosse 

ampliada, ou mantendo-se um ano para ministrar disciplina e mais 

seis meses para o desenvolvimento da monografia, ou ampliando o 

curso para dois anos, considerando a sobrecarga dos profissionais 

que trabalham durante todo o dia para cursar a especialização à 

noite. 

Foi mencionado também o aumento do número de aulas com 

conteúdo jurídico, reduzindo o número de aulas técnicas. Tal 

sugestão tem relação direta com o grande número de profissionais 

na área do direito cursando a especialização em direito ambiental, 

contrapondo-se a um número bem menor de técnicos. Ressalta-se 

aqui, entretanto, a preocupação com a falta de percepção, por parte 

de alguns profissionais formados em ciências jurídicas, da 

importância do conhecimento técnico na aplicação do direito, tendo 
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mesmo havido uns poucos, ainda que em número extremamente 

baixo, que sugeriram separar os profissionais das áreas técnicas dos 

das áreas jurídicas. 

Realmente, como já mencionado, a formação de cursos multi ou 

interdisciplinares traz complexidades específicas, como, por exemplo, 

o incentivo à interação necessária entre as diversas áreas do 

conhecimento, contrapondo-se às diferentes linguagens e 

profundidades de conhecimento de cada área de atuação. Esta 

interação, embora complexa, é fundamental para a formação de 

profissionais aptos a melhor solucionar as problemáticas ambientais, 

pois contribui para uma visão mais ampla da questão. 

Sugestões foram feitas em relação à presença dos professores 

responsáveis pelas disciplinas em suas aulas. Não obstante as 

inúmeras tarefas diárias enfrentadas por profissionais renomados da 

área ambiental, cabe ressaltar que, muito embora alguns dos 

professores responsáveis pelas disciplinas tenham elaborado seu 

conteúdo programático, definido a bibliografia recomendada e 

acompanhado a elaboração do conteúdo das aulas, para os 

profissionais alunos de cursos de capacitação existe uma grande 

expectativa em relação a efetivamente participar de uma aula 

ministrada por aquele profissional cujo nome consta no programa do 

curso. 

As ocorrências de cada uma das sugestões citadas acima podem ser 

melhor visualizadas pela Figura 27. 
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Alterações Quanto ao Aspecto Formal do Curso 

o 10 20 

o Maior rapidez na entrega do diploma 

O Método de avaliação mais rgido 

• Reduzir algumas matérias 

• Mais aulas expositivas 

• Aulas mais técnicas e rrenos jurfdicas 

O Reduzir carga horária do curso 

30 

• Menos questões técnicas e mais jurKlicas 

• Mais serrinários e trabalhos 

IJ Mais apostilas e textos corrpilados 

O Separar profissionais técnicos e jurKlicos 

O Disponibilizar estacionarrento 

O Retirar simulado do curso 

40 50 

• Não deveria ter prova 

O Maior carga horária 

60 

O Maior rigidez no controle de horário de professores 

O Menos serrinários 

• Aulas rrinistradas pelos professores responsáveis 

O Menos aulas expositivas 

70 

• Aulas mais práticas (mais estudos de caso, visitas técnicas) 

• Mmografia feita individualrrente 

O Mais pesquisa 

O Melhor Acústica e ventilação da sala 

O Mais aulas semanais 

O Maior integração entre as disciplinas e os docentes 

Figura 27 - Mudanças sugeridas pelos entrevistados quanto aos 

aspectos formais dos Cursos 

Quanto aos aspectos relacionados ao conteúdo dos cursos, as 

alterações sugeridas foram, principalmente, em relação ao 

aprofundamento de todas as disciplinas, ou de algumas específicas, 

como pode ser verificado na Tabela 53. 
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Tabela 53 - Alterações sugeridas pelos entrevistados quanto ao 

conteúdo programático das disciplinas 

SUGESTÕES DE AL TERAÇÁO 
Aprofundar em matérias de Direi 0 __ _ 

Aprofundar em Auditoria Ambiental 

Aprofundar em Direito e Resp-onsabllldade Civil Ambiental 
Aprofundar em Direito Penal 

"...-.,.....,.,~---,,--

Aprofundar em todas as disciQlinas do curso 
Aprofundar em Direito Ambiental Econômico 

OCORRÊNCIA 

36 
11 

1 
8 

8 
5 

Aprofundar em Educação Ambient=a=--____ ~ ___ ~____' I...-_____ ......-l 

Aprofundar em Filosofia do Direito 
-="--=:"'-

Aprofundar em matérias técnicas não urídlcas) 
Aprofundar em Direito Administrativo Ambiental 

Aprofundar em Ucenciamento Ambientai 
Incluir Ética Ambiental 

Aprofudar em Penda Ambiental 
Aprofundar em Avaliação de Impactos Ambientais 

Aprofundar em Conservação e Reflorestamento 
Aprofundar em Direito Imobiliário Ambiental 

Aprofundar em Direito Internacional 
Aprofundar em Patrimônio Cultural 

------~~~~--~~~ Aprofundar em Processo Ambiental 
Aprofundar em Riscos Ambientais 

Aprofundar em Saneamento --------~~--------~~ 

Relacionar com mais freqüência as matérias e o Direito 

Adicionar Direito do Trabalho 
Adicionar Direito Tributário Ambiental 

~------------------~ Aprofundar em Areas Contaminadas 
Aprofundar em Energia 

Aprofundar em Epidemiologia 
Aprofundar em Loteamentos 

Incluir disciplina de Direito Minerário 
Incluir estudos sobre manguezais 

Incluir Química Sanitária 
Menos disciplinas técnicas (não jurídicas) 

4 

4 
3 

2 

2 

2 
2 

2 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

As alterações acima referidas mais uma vez indicam as dificuldades 

encontradas para o desenvolvimento de cursos multi e 

interdisciplinares. Por um lado, verifica-se a necessidade de capacitar 

técnicos (engenheiros, arquitetos, agrônomos, entre outros) em 
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direito ambiental, introduzindo noções jurídicas, para que possam 

lidar com a formulação e aplicação das normas legais na área. Já os 

profissionais da área jurídica, que já têm contato com o direito 

ambiental, ressaltaram a necessidade em se discutir mais 

profundamente as questões jurídico-ambientais, não percebendo a 

necessidade de disciplinas introdutórias. Além disso, os profissionais 

da área jurídica devem ter noções da área técnica, muitas vezes 

apresentadas em matérias que já são do conhecimento dos técnicos 

cursando direito ambiental. Está criado, então, um impasse 

envolvendo aspectos relacionados à nivelação do conhecimento entre 

os profissionais de diferentes áreas, contrapondo-se com a carga 

horária do curso. 

Uma melhor visualização das ocorrências das alterações sugeridas 

nas respostas pode ser observada pela Figura 28. 
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A~erações quanto ao Conteúdo Programático das Disciplinas 

.~ 

H 

~ 

I; 
......, 
~ 
o 

-- -- -

I 

5 10 15 

Adicionar Direito do Trabalho 

O Aprofudar em Perícia Ambiental 

• Aprofundar em Auditoria Ambiental 

• Aprofundar em Conservação e Reflorestamento 

• Aprofundar em Direito Ambiental Econômico 
O Aprofundar em Direito Imobiliário Ambiental 

• Aprofundar em Direito Penal 

• Aprofundar em Energia 
Aprofundar em Filosofia do Direito 

O Aprofundar em Loteamentos 

O Aprofundar em matérias técnicas (não jurídicas) 

O Aprofundar em Processo Ambiental 

• Aprofundar em Saneamento 
O Incluir disciplina de Direito Mnerário 

O Incluir Ética Ambiental 

• M:!nos disciplinas técnicas (não jurídicas) 

20 25 

• Adicionar Direito Tributário Ambiental 
O Aprofundar em Áreas Contaminadas 

30 

O Aprofundar em Avaliação de Impactos Ambientais 

O Aprofundar em Direito Administrativo Ambiental 

• Aprofundar em Direito e Responsabilidade Civil Ambiental 
O Aprofundar em Direito Internacional 

• Aprofundar em Educação Ambiental 

• Aprofundar em Epidemiologia 
O Aprofundar em Licenciamento Ambiental 

O Aprofundar em matérias de Direito 

O Aprofundar em Patrimônio Cu~ural 

O Aprofundar em Riscos Ambientais 

Aprofundar em todas as disciplinas do curso 
O Incluir estudos sobre manguezais 

Incluir Química Sanitária 

O Relacionar com mais freqüência as matérias e o Direito 

35 

Figura 28 - Alterações sugeridas pelos entrevistados quanto ao 

conteúdo programático das disciplinas 
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5.5 Considerações sobre a Caracterização dos Ex-Alunos 

dos Cursos 

Os dados obtidos por meio das fichas de matrícula e relatório 

permitiram caracterizar os alunos dos Cursos de Pós-Graduação 

Lato Sensu - Especialização em Direito Ambiental. 

Formado na 
Área JurídiCa~" 

79% 

Gênero 
Feminino 

56% 

Desenvolveu trabalho final na 
área de saneamento, resíduos e 

áreas impactadas 
17% 

Formado em 
Instituição Privada 

/ 73% 

------Atua profissionalmente no 
Município de São Paulo 

70% 

Atua no Setor Privado 
52% 

Figura 29 Caracterização dos Alunos dos Cursos de 

Especialização em Direito Ambiental 

Foi também possível verificar as variações, dentre os cursos 

desenvolvidos, dos percentuais de alunos formados em 

instituições públicas ou privadas, conforme figura 30, bem 

como os percentuais referentes ao gênero dos alunos, 

apresentado na Figura 31. Além disso, identificou-se os 
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percentuais relativos ao setor de atuação, como demonstrado 

na Figura 32. 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 

Instituição de Formação dos Ex-Alunos (CEDA 1 - CEDA 9) 

CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA 
12345 6 789 

CEDAs 

_ Instituição Privada 

o Instituição Pública 

Figura 30 - Instituição de Formação dos Alunos dos Cursos de 

Especialização em Direito Ambiental 

Gênero dos Ex-Alunos (CEDA 1 - CEDA 9) 

45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
O~~~~~~~~~~~~~ 

CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA CEDA 
1 2 3 4 5 678 9 

CEDAs 

o Feminino _ Masculino 

Figura 31 - Gênero dos Alunos dos Cursos de Especialização em 

Direito Ambiental 
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Setor de Atuação antes dos Cursos (CEDA 1 - CEDA 9) 

100% 

80% 

40% 

20% 

0 0/0 ~=::""'--=::!:ó.,--==-.-~=.,~=~=:....,-..-=~-==""'--=~ 

CEDA 
1 

CEDA 
3 

CEDA 
5 

CEDAs 

CEDA 
7 

CEDA 
9 

o Setor Público • Setor Privado o Terceiro Setor o Não Trabalha 

Figura 32 - Setor de Atuação Profissional dos Alunos dos Cursos de 

Especialização em Direito Ambiental 

Cabe destacar que, na Figura 32, o curso denominado CEDA 5 foi 

exclusivamente elaborado para profissionais da SABESP - Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, daí o fato de 100% 

de seus ex-alunos atuarem no setor público. Foi estabelecido o curso 

em parceria com a Faculdade de Saúde Pública e com a Faculdade de 

Direito da USP, especificamente para capacitar estes profissionais 

que já atuavam no setor público, porém carentes de um 

aprofundamento nas questões ambientais. 

Verifica-se, ainda, na Figura 33, os percentuais referentes à 

formação dos ex-alunos dos cursos CEDA 1 a CEDA 9, bem como 

seus locais de atuação antes de seu ingresso no curso, apresentados 

na Figura 34. 
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o Advocacia (260 alunos) - 79% 
• Agronorria / Biologia / 6:ologia (1 7 alunos) - 5% 
O Arquitetura (5 alunos) - 2% 
o Adrrin istraçao e 6:onorria (8 alunos) - 2% 
• Geologia (3 alunos) - 1% 
o Oficial de Segurança AJblica (1 aluno) - 0,3% 
• Sociologia (3 alunos) - 1% 
O Tecnólogo (1 aluno) - 0,3% 
• Medic ina / Enfermagem (2 alunos) - 0,6% 

Qulrrica (2 alunos) - 1 % 
o Pedagogia / Letras / Corrunicação V isual (4 alunos) - 1 % 
O Engenharias (Civ il, Mecânica, Sanitária, Qu inica , Florestal e Metalurgista) (1 8 alunos) - 5% 
• Geografia / História / Turismo / Jornalismo (4 alunos ) - 1 % 

Figura 33 Áreas de Formação dos Alunos dos Cursos de 

Especialização em Direito Ambiental 

o Atuação no Município de São Paulo (231 alunos) - 70% 

• Atuação no Estado de São Paulo (77 alunos) - 23% 

o Atuação em Outros Estados (20 alunos) - 7% 

Figura 34 - Local de Atuação Profissional dos Alunos dos Cursos de 

Especialização em Direito Ambiental 
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A Figura 33 destaca-se pela predominância de profissionais na área 

jurídica buscando a capacitação em direito ambiental, contrapondo

se ao número de técnicos na área, como já apresentado 

anteriormente. Em relação a Figura 34, nota-se o deslocamento de 

profissionais de outros municípios dentro do estado de São Paulo 

(23%), bem como de profissionais de outros estados (7%), o que 

indica uma difusão geográfica do conhecimento, com repercussões 

que ultrapassam o município onde o curso é realizado. 

5.6 Considerações sobre os Resultados obtidos pela 

Entrevista 

Algumas considerações podem ser obtidas pela análise dos 

resultados oriundos da entrevista em amostra representativa de 191 

ex-alunos, dentro de um universo de 328 alunos matriculados nos 

cursos CEDA 1 a CEDA 9. 

No início do curso 61 % dos profissionais atuavam na área ambiental, 

sendo que 66% passaram a atuar após o término do curso. Ressalta

se aqui a elevação de 5% de profissionais trabalhando na área 

ambiental. 

Atuação na área Ambiental 

61 % 

Figura 35 - Crescimento da Atuação Profissional dos Alunos dos 
, 

Cursos de Especialização em Direito Ambiental, na Area 

Ambiental 
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Quanto à atuação profissional em instituição pública, esta reduziu de 

36% para 30% ; já a atuação profissional em instituição privada teve 

um aumento de 3 pontos percentuais, passando de 50% para 53%. 

Atuação em Instituição Pública 

30% 

Atuação em Instituição Privada 

50% 

Figura 36 - Variação da Atuação Profissional dos Alunos dos Cursos 

de Especialização em Direito Ambiental por Setor 

Esta variação pode se dar, em parte, em razão de uma busca inicial 

do setor público pela capacitação de seus profissionais na área 

ambiental, como o que ocorreu no CEDA 1 e CEDA 3, que acarretou 

um número maior de profissionais de tal setor capacitados nos 

primeiros cursos. Outro fator de influência é a criação de cursos 

específicos para os profissionais que atuam na área pública, como, 

por exemplo, o curso CEDA 5, criado especificamente para atender 

os profissionais da SABESP - Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo. Por outro lado, a promulgação de leis, criação 

de normas, estabelecimento de sanções e a fiscalização na área 

ambiental, são fatores que influenciam o mercado, fazendo com que 

o setor privado aumentasse a busca por profissionais capacitados na 

área. 
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5.7 Discussão acerca dos Resultados 

A discussão dos resultados acima apresentados apóia-se também na 

própria vivência da autora, ex-aluna do curso de pós-graduação lato 

sensu - Especialização em Direito Ambiental e aluna de pós

graduação stricto sensu - Mestrado, pelo Departamento de Saúde 

Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. 

Em primeiro lugar, o fato de uma maioria de profissionais da área 

jurídica buscar cursos de Direito Ambiental ministrados na Faculdade 

de Saúde Pública da USP indica a necessidade não só da capacitação 

de tais profissionais, mas do contato destes com profissionais de 

outras áreas, que também atuam na área ambiental, como por 

exemplo, profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, biologia, 

agronomia, dentre diversas outras. 

Mesmo sendo o curso ministrado em uma faculdade que não é da 

área jurídica, ao ser demandado aos ex-alunos dos cursos sugestões 

sobre alterações na forma e no conteúdo dos cursos, observou-se 

uma ocorrência significativa de respostas sugerindo o 

aprofundamento e ampliação de abordagens jurídicas em detrimento 

de disciplinas com conteúdo técnico, sendo que 15% dos ex-alunos 

entrevistados, quando indagados sobre os aspectos formais do curso, 

sugeriram ampliar a abordagem jurídica. Além disso, quando 

questionados sobre alterações propostas em relação ao conteúdo 

programático, 18% dos entrevistados mencionaram o 

aprofundamento em matérias de direito, em geral, e cerca de 24% 

sugeriram aprofundar alguma disciplina específica da área jurídica. 
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Há portanto evidente necessidade de estabelecer maior debate sobre 

a importância do conhecimento técnico para os profissionais do 

direito, bem como da necessidade do conhecimento jurídico por parte 

de profissionais da área técnica, como arquitetos, biólogos, 

engenheiros, entre outros. 

Afinal, qual a importância de um advogado, promotor, legislador ou 

juiz que atue na área ambiental em conhecer os aspectos técnicos 

das leis, normas, decisões e jurisprudências sobre meio ambiente? 

Ora, se o objetivo final e interesse maior dos que atuam na área 

ambiental é efetivamente preservar o meio ambiente e contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida, o conhecimento técnico se 

toma fundamental. 

Considerando por exemplo, o papel do legislador ao elaborar projetos 

de leis ou normas ambientais de efetiva implantação, sem ter 

conhecimentos sobre aspectos técnicos, este poderá ter dificuldades 

para entender e discutir adequadamente ao consultar câmaras 

técnicas, ou ao trabalhar com profissionais de diversas áreas para 

estabelecer parâmetros de poluição, limites de preservação e áreas 

verdes, diretrizes de desenvolvimento sustentável, instrumentos de 

controle efetivos, dentre outros. 

Em relação ao advogado, embora este possa até desenvolver um 

trabalho considerando estritamente os aspectos legais e processuais 

do problema ambiental, seus pareceres são muitas vezes 

encaminhadas aos órgãos de controle e fiscalização ambiental, onde 

passam a ser analisados também por técnicos da área ambiental. 

Além disso, o conhecimento da área técnica ambiental pode muitas 

vezes contribuir para o encontro de soluções técnicas alternativas, 
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por vezes mais simples e menos custosas, de preservação ou 

proteção do meio ambiente. 

Quanto aos promotores e juízes, por serem fiscais e aplicadores das 

leis e normas ambientais, devem necessariamente compreender os 

aspectos técnicos ambientais de seus pareceres e decisões, 

vislumbrando as conseqüências de suas determinações e exigências, 

pois cabe a eles zelar pela defesa do meio ambiente em última 

instância. 

Por outro lado, ao observar-se a atuação na área ambiental de 

profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, biologia, dentre 

outras, vislumbra-se a necessidade do conhecimento jurídico por 

parte destes técnicos, pois para desenvolverem seus planos, 

programas e projetos na área ambiental, devem não só conhecer e 

atender à legislação vigente, como também compreender a extensão 

de sua responsabilidade ambiental, conhecendo as sanções aplicáveis 

em caso de descumprimento das leis e normas que tutelam o meio 

ambiente. 

Daí a importância de desenvolver cursos de direito ambiental em 

instituições como, por exemplo, a Faculdade de Saúde Pública da 

USP, de forma a promover maior contato entre profissionais da área 

jurídica e das áreas técnicas, contribuindo para uma crescente e 

gradualmente indispensável relação interdisciplinar, fundamental à 

solução dos problemas ambientais. 

Observando-se a formação e atuação profissional da maioria dos ex

alunos dos cursos de direito em instituições privadas, percebe-se que 

a busca pela especialização em direito ambiental recebe influência 

direta do mercado de trabalho. Nota-se que, apesar de 79% dos ex-
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alunos entrevistados terem se formado em instituições de ensino 

privadas, ao serem questionados sobre sua matrícula em um curso 

de especialização em direito ambiental com as mesmas 

características, corpo docente, conteúdo e custo, desenvolvido em 

instituição de ensino particular, 46% afirmaram que só fariam a pós

graduação em direito ambiental em instituição de ensino público, por 

razões curriculares, indicando portanto a crescente demanda do 

mercado de trabalho por profissionais capacitados por instituições de 

ensino notoriamente reconhecidas. 

Outros resultados que merecem destaque referem-se à atuação em 

direito ambiental, contrapondo-se com a compreensão das questões 

ambientais. Dentre os ex-alunos entrevistados, 57% afirmaram atuar 

na área de direito ambiental, sendo que 7% passaram a atuar nesta 

área durante o curso, 20% após a conclusão do curso e 20% 

afirmaram ter ampliado sua atuação em razão do curso. 

Entretanto, quando indagados sobre a forma de compreender a 

questão ambiental e a forma de atuar profissionalmente, 83% 

passou a compreender a questão ambiental de outra forma e 66% 

mudou sua forma de atuar em seu local de trabalho, sendo que em 

23% dos casos houve cumprimento da legislação ambiental por parte 

da instituição onde o ex-aluno trabalhava e 21 % afirmou que houve 

expansão das atividades de sua instituição de trabalho. 

Estes resultados mostram uma importante cadeia de acontecimentos 

oriunda do próprio conhecimento das questões ambientais por 

profissionais que atuam na área. Em primeiro lugar, a necessidade 

de se proteger o meio ambiente, resultando em leis e normas 

ambientais, criou uma demanda no mercado de trabalho de 

profissionais aptos a atuar nesta área. Sem a capacitação necessária, 
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muitas instituições transferem profissionais de outras áreas para 

atuarem na área ambiental, mesmo sem ter uma formação ou estudo 

aprofundado sobre a temática. Estes profissionais preenchem de 

certa forma uma lacuna no mercado e trazem soluções ambientais 

que nem sempre estão fundamentadas de forma sólida, ou que nem 

sempre abrangem os aspectos necessários. Por outro lado, tais 

profissionais, por falta de conhecimento, muitas vezes ignoram os 

aspectos legais ambientais que regem sua atuação. Provavelmente 

dentre os 23% dos casos onde houve cumprimento da legislação 

ambiental por parte da instituição onde o ex-aluno trabalhava, a 

inobservância anterior tenha se dado, em algumas instituições, por 

mero desconhecimento da norma. 

Tal conhecimento se torna ainda mais importante ao observar-se 

que, dentre os alunos capacitados nos cursos de especialização 

ambiental, 75% afirmou ter divulgado de forma sistemática o 

conhecimento adquirido, sendo que 43% o fez como palestrante ou 

conferencista, 12% como docente em seu local de residência e 2% 

como docente em outra cidade. Além disso, 38% afirmaram ter 

publicadO algum de seus estudos iniciados no curso de direito 

ambiental, sendo 54% em forma de artigo de revista, 19% em forma 

de livro, 15% em forma de artigo de livro e 11% em anais de 

congressos. Tais resultados implicam diretamente na importância da 

qualidade do ensino e da capacitação destes profissionais, pois o seu 

conhecimento reflete no conhecimento e na atuação de outros 

profissionais que atenderão às suas aulas ou palestras, ou irão ler e 

referenciar seus trabalhos publicados. Como apresentado 

anteriormente, muitas vezes profissionais não capacitados passam a 

atuar na área ambiental por uma demanda de mercado, podendo até 

divulgar conhecimentos sem bases teóricas sólidas ou estudos mais 
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profundos e abrangentes dos aspectos ambientais, com as 

repercussões negativas que tal prática produz. 

A importância da aquisição de aptidões e conhecimentos específicos 

para atuar na área ambiental deve ser considerada não só por razões 

de mercado de trabalho ou pelo cumprimento da legislação mas, 

principalmente, considerando-se a amplitude e irreversibilidade dos 

danos ambientais. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES 

Considerando o objetivo geral proposto, qual seja, o de analisar o 

impacto dos Cursos de Especialização em Direito Ambiental (CEDA 

1 a CEDA 9) na atuação profissional dos alunos neles capacitados, 

contribuindo para o aprimoramento da capacitação de profissionais 

na área ambiental, verificou-se que, para a grande maioria dos 

profissionais capacitados, o curso teve um impacto positivo, quer 

melhorando a compreensão das questões ambientais, quer 

mudando ou ampliando a atuação profissional do ex-aluno, 

trazendo ainda benefícios às instituições onde atuam. 

Em relação ao primeiro objetivo específico da pesquisa, qual seja, 

caracterizar os profissionais capacitados pelos Cursos de 

Especialização em Direito Ambiental quanto a sua formação 

profissional, gênero, bem como local e setor de atuação, traçando 

um perfil destes profissionais por meio de análise documental das 

fichas de matrícula, verificou-se que 79°10 formaram-se na área 

jurídica, 56°10 eram do gênero feminino, 52°10 atuavam no setor 

privado, sendo que 70°10 atuavam profissionalmente no Município 

de São Paulo. 

o segundo objetivo específico, qual seja, analisar os reflexos dos 

Cursos de Especialização em Direito Ambiental (CEDA 1 - CEDA 9) 

na atuação profissional dos alunos neles capacitados, considerando 

áreas de atuação, difusão do conhecimento e impactos quanto a 

forma de compreender a questão ambiental e conseqüências junto 

aos locais de atuação, foram observados por meio da aplicação de 

roteiro de entrevista em amostra representativa, dentro de uma 

margem de erro de cerca de 5°1o para um intervalo de confiança de 
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95,5°10. Assim, verificou-se, dentre outros aspectos, que 57°10 dos 

ex-alunos entrevistados atuavam na área de direito ambiental, 

75°10 divulgaram de forma sistemática o conhecimento obtido no 

curso, 83°10 dos entrevistados mudaram a forma de compreender a 

questão ambiental, 66°10 mudaram a forma de atuação profissional 

após a realização do curso e 91 % afirmaram que o curso contribuiu 

especificamente para a expansão de sua atuação profissional. 

o terceiro objetivo específico, referente ao levantamento dos 

aspectos positivos e dificuldades encontradas nos mencionados 

cursos, visando seu aprimoramento, pode ser verificado 

principalmente pelas três últimas questões do roteiro de entrevista 

aplicado, demandando aos ex-alunos sugestões quanto ao formato 

dos cursos, quanto ao seu conteúdo programático e observações 

gerais dos entrevistados. Destacaram-se aqui 38,7% das sugestões 

que mencionaram a necessidade de mais aulas práticas, com 

visitas técnicas e estudos de caso, 19,3% que mencionaram o 

aumento da carga horária do curso, e 18,8°10 mencionando o 

aprofundamento das disciplinas de conteúdo jurídico. 

A pesquisa indica, portanto, que a pós-graduação lato sensu -

Especialização em Direito Ambiental, realizada pela Faculdade de 

Saúde Pública e pela Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo vem contribuindo positivamente para o preenchimento de 

parte de lacuna existente de profissionais capacitados na área 

ambiental, gerando impactos positivos em suas carreiras 

profissionais. 
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, -CAPITULO 7 - CONSIDERAÇOES FINAIS 

Visando contribuir para o aperfeiçoamento da capacitação de 

recursos humanos na área ambiental, em especial na área de 

direito ambiental, algumas considerações podem ser destacadas. 

Em primeiro lugar, e conforme sugestão de 19,7% dos ex-alunos 

entrevistados, a capacitação em direito ambiental, por ser matéria 

ampla que necessariamente implica na aquisição de conhecimentos 

jurídicos e técnicos, poderia ser melhor aproveitada por um curso 

com maior carga horária. Entretanto, diversos aspectos envolvem 

tal questão. Se, por um lado, um curso de especialização 

desenvolvido durante 18 ou 24 meses pode proporcionar um 

número maior de aulas de algumas disciplinas, aprofundando o 

conhecimento nestas, bem como colaborar para um maior período 

de desenvolvimento do trabalho de conclusão do curso, cursos com 

duração superior implicam em maiores gastos para sua realização 

e conseqüentemente, para os que estão neles matriculados. Além 

disso, considerando que muitos dos profissionais muitas vezes 

dependem da conclusão do curso para assumir um cargo mais 

elevado ou melhor posição profissional, muitos deles preferem os 

cursos com 12 meses de duração. Considera-se ainda o fato de que 

alguns alunos se deslocam de outros municípios para fazer o curso, 

e nesses casos o desgaste físico e o custo de tal deslocamento 

também aumentariam se o curso tivesse uma duração maior. 

Destaca-se ainda a importância da realização de aulas práticas, 

visitas técnicas e estudos de caso, que são fundamentais para que 

a realidade da prática ambiental se apresente aos profissionais 

alunos dos cursos, em especial àqueles que não trabalham 
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efetivamente na área ambiental ainda e, por tal razão, têm maior 

dificuldade em visualizar a aplicação prática da teoria aprendida. 

Por outro lado, é importante também enfatizar a questão 

interdisciplinar da problemática ambiental, principalmente para 

profissionais estritamente da área jurídica que apresentaram 

indícios de desconhecimento da necessidade de se compreender 

disciplinas referentes às áreas técnicas. É fundamental para os 

profissionais da área jurídica o contato com técnicos (biólogos, 

engenheiros, gestores ambientais, arquitetos), assim como é 

fundamental o contato de referidos técnicos com os aspectos legais 

e jurídicos que implicam em sua atuação profissional. 

Em âmbito geral, conclui-se ainda que é preciso promover mais 

estudos sobre os cursos de especialização de profissionais no 

Brasil, espeCialmente da área ambiental, por ser uma área 

relativamente recente. A dificuldade de se encontrar informações 

sobre cursos de pós-graduação lato sensu - especialização, se 

contrapõe à disponibilidade de dados dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu, mais amplamente avaliados. 

Desta forma, recomenda-se que as próprias instituições que 

promovem tais cursos deveriam freqüentemente analisar e avaliar 

os cursos, enviando os resultados de suas avaliações para a 

CAPES, de forma a se criar um banco de dados sobre a 

especialização e capacitação de profissionais no País, traçando um 

perfil do mercado profissional nacional. 
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Anexos 

ANEXO I - PADRONIZAÇÃO DOS DADOS DAS FICHAS 
, 

DE MATRICULA 

CEDA ____ _ 

INÍCIO: _________ _ GÊNERO: 

TÉRMINO: ------------ MASCULINO: _____ _ 

ALUNOS MATRICULADOS: __ _ FEMININO: _____ _ 

FORMAtA0 
ENGENHARIA QUIMICA 

ADVOCACIA 
ECOLOGIA 

QUIMICA INDUSTRIAL 
PEDAGOGIA 
BIOLOGIA 

ENFERMAGEM 

LOCAL DE TRABALHO ANTES DO CURSO 
CUBATAO 

SAO BERNARDO 
MAUA 

SAO SEBASTIAO 
POÇOS DE CALDAS 

CAMPINAS 
SAO PAULO 

NAO TRABALHA 

SETOR DE ATUAÇÃO - PÚBLICO: ____ _ 

PRIVADO: ____ _ 

TERCEIRO SETOR: ____ _ 

INSTITUIÇÃO DE GRADUAÇÃO - PÚBLICA: ___ _ 

PRIVADA: ____ _ 
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ANEXO II - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Entrevistador. _____________ Data: _____ _ 

O 1°. Telefonema O 2°. Telefonema O Não Responde 

CEDA: ________ _ 

Foma~o:-------------------------

1. Sua gradua~o foi concluída em Universidade: O Pública O Privada 
Qual?: _____________________________ _ 

2. Trabalhava na área ambiental antes do Curso de Especialização em Direito 

Ambiental? 

DSim D Não 
Se sim, onde?: _______________________ _ 

Cargo Ocupado: _____________________ _ 

Em instituição: 

D Pública D Privada D ONG DOutra: Qual? _____ _ 

3. Está trabalhando na área ambiental no momento? 

O Sim O Não 

Se sim, onde?: 
Nome: _________________________ _ 

LocaVCidade: _______________________ _ 

Cargo Ocupado: ____________________ _ 

Em instituição: 

O Pública O Privada DONG DOutra: Qual? _____ _ 
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4. Você atua na área de Direito Ambiental? 

DSim O Não 

Em caso negativo, ir para a pergunta 07. 

o Ocorreu durante o CEDA. 

O Ocorreu após o CEDA. 

O Já ocorria antes do CEDA. 

O Já ocorria antes do CEDA, mas o curso ampliou sua atuação. 

5. Dentro do Direito Ambiental, você atua preferencialmente em: 

O Contencioso 

O Consultivo 

6. Em que áreas do Direito Ambiental você atua? 

O Licenciamento Ambiental O Energia 

O Auditoria Ambiental O Educação Ambiental 

O Transporte O Mudanças Climáticas 

O Unidades de Conservação I Áreas Verdes O Uso e Ocupação do Solo 

Anexos 

O Crimes Ambientais O Outras: Quais? _____ _ 

7. Após a conclusão do Curso (CEDA), avalie se sua forma de compreender a questão 

ambiental: 

o Mudou o Não mudou 
De que furma? ______________________________________ ___ 

8. Após a conclusão do Curso (CEDA), avalie se sua atuação no local de trabalho: 

O Mudou O Não mudou 
De que forma? ______________________________________ _ 
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9. Você acha que a Especialização em Direito Ambiental contribuiu para sua ascensão 

profissional? 

DSIM O NÃO 

Em caso afirmativo: 

Ocorreu alteração de emprego? DSIM O NÃO 

Ocorreu alteração de função? DSIM O NÃO 

Ocorreu alteração de cargo? DSIM O NÃO 

Ocorreu aumento salarial? DSIM O NÃO 

Ocorreu expansão de atuação profissional? DSIM O NÃO 

Ocorreram outras alterações? DSIM O NÃO 

Se sim, quais? 

Se não, Por quê? 

10. Na sua opinião, qual foi a conseqüência de tê-lo como profissional capacitado em 

Direito Ambiental para sua instituição? 

DOcorreu expansão das atividades do setor ambiental da instituição? 

O Ocorreu aumento de funcionários no setor? 

O Houve a criação de um setor ambiental que não existia? 

O Ocorreu a busca por algum tipo de certificação? 

O Ocorreu a busca por algum tipo de cumprimento de legislação ambiental? 

O Outros. Quais? __________________ _ 

O Nenhuma. Por que? _________________ _ 

11. Após o término da pós-graduação, você levou sistematicamente os seus 

conhecimentos para outras pessoas? 

O SIM o NÃO 
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Se sim, de que forma: 

O Como docente na sua cidade 

O Como docente fora da sua cidade 

O Como palestrante / conferencista 

O Como assessor 

O Como consultor 

Anexos 

O Outro(s). QuaVQuais? ________________ _ 

Em caso negativo, por que? ________________ _ 

12. Algum estudo ou pesquisa iniciado no Curso (CEDA) resultou em publicação? 

O SIM O NÃO 

Em caso positivo, indique de que tipo: 

O Uvro OCapítulo de livro OArtigo em revista O Anais de congresso OJomal 

O Outro. Qual? -------------------

13. Após o Curso (CEDA) você ingressou em alguma outra pós-graduação? 

O SIM O NÃO 
Se sim, qual?: ___________________ _ 

14. Que nota você daria ao Curso (CEDA) considerando o conhecimento adquirido no 

curso? 

Delal0 D 
15. Você faria o Curso de Especialização em Direito Ambiental, com o mesmo 

programa, o mesmo corpo docente e o mesmo valor, em uma universidade particular? 

O SIM O NÃO 
Porque? ______________________ _ 
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16. Considerando a sua atuação profissional hoje, e avaliando o aspecto formal do 

Curso (CEDA), que mudanças você poderia sugerir quanto à estrutura do mesmo? 

Em caso de dúvida do entrevistado, citar como exemplos: realização de seminários, 
estudos de caso e visitas técnicas; ordem dos módulos e das disciplinas; carga 
horária; realização de aulas expositivas; bibliografias; simulados. 

17. E quanto ao conteúdo programático das disciplinas (conteúdo a ser adicionado, 

retirado ou aprofundado)? 

18. Alguma observação final? 
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