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RESUMO 

 

Os efeitos que o sistema produtivo causa ao meio ambiente possuem cada 

vez mais importância na comunidade. A educação ambiental assume a 

responsabilidade em integrar a comunidade acadêmica e empregadores de mão de 

obra formada pela Educação Profissional Tecnológica (EPT) na busca por soluções. 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar os desafios da educação ambiental em 

uma instituição de EPT. Tem por objetivos específicos demonstrar as interfaces 

entre a EPT e a educação ambiental, identificar a forma como a educação ambiental 

está presente em uma instituição de ensino profissional tecnológico no Brasil e 

fornecer os fundamentos necessários para a comunidade acadêmica efetivar a 

educação ambiental por meio de projetos, capacitações e demais instrumentos 

adequados à sua realidade e necessidades. Utilizou-se o método da pesquisa 

bibliográfica e documental sobre o tema para elaboração do estado da arte. Para o 

estudo de caso foram utilizadas fontes de dados secundários, entrevistas 

semiestruturadas com abordagem qualitativa, questionários fechados com 

abordagem quantitativa e análise descritiva e multivariada de dados. Os resultados 

demonstram que são poucos os estudos sobre o tema, sendo que as pesquisas 

podem ser classificadas em três polos bem definidos: relação teórica entre EPT e 

desenvolvimento sustentável, metodologias de ensino e desenvolvimento de 

competências e habilidades. As interfaces entre a EPT e a educação ambiental 

consistem em interfaces instrumental, participativa e metodológica. Em 

contrapartida, os temas compartilham limitações similares, identificadas como a 

necessária inter-relação entre a teoria e a prática. No estudo de caso, os resultados 

atestam que, apesar de docentes e discentes compreenderem a importância da 

educação ambiental para a formação de profissionais integrados ao 

desenvolvimento sustentável, os docentes não possuem competências para articular 

a EPT. Os discentes, apesar de compreenderem os objetivos da educação 

ambiental, não percebem como esta temática é contextualizada na sua formação 

técnica. Desta forma, este estudo traz contribuições inéditas ao tema, ao analisar os 

desafios da educação ambiental na EPT, possibilitando que a comunidade 

acadêmica tenha fundamentos para implementar a educação ambiental na rotina 

educacional, aprimorando o seu desempenho ambiental, ético e social. 
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ABSTRACT 

 

The effects that the productive system has on the environment are 

increasingly important among companies, governments and educational institutions 

around the world. In this context, environmental education is an instrument to 

sensitize, raise awareness and enable change of attitudes between the academic 

community and employers of labor formed by the Vocational Education Training 

(VET). This paper aims to evaluate the challenges of environmental education in a 

VET institution. Its specific objectives are to demonstrate the interfaces between VET 

and environmental education, to identify how environmental education is  present in a 

professional technological teaching institution in Brazil and to provide the necessary 

foundations for the academic community to carry out environmental education 

through projects, training and  other instruments adapted to their reality and needs. 

The method of bibliographical and documentary research on the theme for 

elaboration of the state of the art was used. Secondary data sources, semi-structured 

interviews with a qualitative approach, closed questionnaries with a quantitative 

approach and descriptive and multivariate data analysis were used for the case 

study. The results show that studies on the relation between VET and sustainable 

development, teaching methodologies and  development of skills and abilities. The 

interfaces between environmental education and VET consist of preparatory 

instrumental interface and methodological interface, and the themes also share 

similar limitations, identified as the necessary and constant interrelations between the 

worlds of theory and practice. Regarding the case study, although teachers and 

students understand the importance of environmental education for the training of 

professionals integrated to sustainable development, some of the amendments to the 

disciplines do not provide environmental generating themes and teachers do not 

have the skills to articulate environmental education in VET. Although the students 

understand the objectives of environmental education , they do not understand how 

the theme is contextualized in their technical education. In this way, the study brings 

unpublished contributions to the theme, analyzing the challenges of environmental 



 
 

education in VET, following the academic community to have to initiate and follow the 

implementation of environmental education in the educational routine improving its 

environmental, ethical and social performance.   

 

Keywords: Technical education. Professional education. Sustainable development. 

Sustainable pedagogical practices. Job market. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A educação profissional tecnológica (EPT) possui amplo alcance no contexto 

educacional, social e econômico. Além de constituir uma forma inicial de entrada no 

mercado de trabalho de pessoas com pouca ou nenhuma qualificação profissional, 

possui perspectivas de crescimento contribuindo com aporte econômico ao país, 

uma vez que contempla modalidades e eixos tecnológicos diversos de interesse do 

sistema produtivo. 

A EPT tem por objetivo a formação de profissionais com competências e 

habilidades técnicas, mas também com consciência dos efeitos que suas ações ou 

omissões causam ao meio ambiente com vistas ao desenvolvimento sustentável. 

Esta pesquisa possui característica interdisciplinar, pois contempla aspectos 

inerentes à educação formal, no que diz respeito às análises das particularidades 

pedagógicas da EPT e o seu propósito de formação de profissionais críticos, bem 

como as contribuições da educação ambiental crítica nesta formação. 

Diante deste contexto, apesar da evolução conceitual que considera 

imprescindível a educação ambiental transversal em todas as modalidades de 

ensino e orientação dos instrumentos internacionais para que a educação seja 

integral, contínua e atenda às necessidades do aluno e do mercado de trabalho, os 

sistemas educacionais ainda são sustentados na absorção passiva de conhecimento 

e desvinculados da realidade local, o que causa dificuldades para a expansão da 

educação ambiental na EPT.  

A análise dos estudos sobre a relação entre a EPT e a educação ambiental 

(EA), evidencia que o tema ainda não alcançou a plenitude e a escassez de 

pesquisas acentua os desafios que a comunidade acadêmica já possuí para a 

articulação entre a EPT e a EA. 

Desta forma, é necessário avaliar os desafios para articulação entre os 

temas, para que a comunidade acadêmica assuma a responsabilidade em 

diagnosticar as necessidades, possibilidades e, de forma consciente e participativa, 

proponha formas de desenvolver a educação ambiental em conformidade com a 

realidade local dos interessados. 

Para tanto, foram identificadas lacunas do estudo do tema, sendo a primeira 

delas a falta de discussões pela comunidade científica sobre o tema, uma vez que 
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são poucos os artigos publicados, os quais estão concentrados em pólos bem 

definidos.  

Quanto à sua temática, os artigos que tratam diretamente da relação entre 

EPT e EA podem ser divididos em três polos. No primeiro polo, se inserem os 

estudos de caso que abordam situações ou locais específicos que tenham como 

contexto a educação ambiental e a EPT (KACAN, 2015; LIN et al., 2016; 

MOLDOVAN, 2017). No segundo polo, os artigos que propõem ou analisam 

metodologias de ensino para articulação da educação ambiental na EPT (LEAL 

FILHO et al., 2009). E no terceiro polo, os artigos que discutem a relação entre o 

desenvolvimento de competências ou habilidades profissionais e o desenvolvimento 

sustentável (ANDERSON, 2008; VIERTEL, 2010, ARENAS, 2015; MAC GRATH; 

POWELL, 2016).  

A segunda lacuna diz respeito às possibilidades de integração entre os dois 

temas da pesquisa, a EPT e a EA. Com  base na literatura, é possível demonstrar as 

interfaces entre os temas e fornecer fundamentos para que comunidade acadêmica 

discuta e implemente educação ambiental, de forma colaborativa e consciente por 

meio de ajustes nos documentos pedagógicos, propostas de projetos e ações 

ambientais que tenham como princípios a contextualização entre teoria e prática, 

bem como considerem a realidade de uma instituição de EPT. 

A terceira lacuna se justifica pelos desafios de compreensão, 

conscientização e implementação da educação ambiental no contexto de uma 

instituição de EPT. O diagnóstico realizado demostra que ainda há dificuldades por 

parte dos docentes em identificar temas geradores e como realizar a 

contextualização com os conteúdos das disciplinas técnicas. Os discentes 

compreendem a importância dos temas ambientais em sua formação, porém não 

percebem como e por que estas discussões podem e devem ser incorporadas no 

contexto da EPT. 

Considerando que, qualquer intervenção na realidade ambiental somente 

terá repercussão prática se for realizada de forma participativa pelos próprios 

interessados e precedida de um diagnóstico das necessidades e possibilidades de 

modificações da realidade atual, os resultados obtidos servem como fundamentação 

para que a própria comunidade acadêmica assuma o seu papel integrador e 

modificador da realidade local.  
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1Objetivo geral 

 

Avaliar os desafios da educação ambiental em uma instituição de educação 

profissional tecnológica. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Demonstrar as interfaces da educação ambiental com a educação 

profissional tecnológica. 

Identificar as formas de articulação da educação ambiental na realidade da 

educação profissional tecnológica. 

Fornecer fundamentos para que a comunidade acadêmica de forma 

consciente e participativa promova ações de educação ambiental. 

 

1.2 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese está sustentada, inicialmente, em uma contextualização teórica da 

EPT e da EA como suporte teórico indispensável para o sustento desta tese, que 

tem por objetivo geral analisar os desafios da educação ambiental em uma 

instituição de ensino profissional tecnológica. 

As reflexões acerca das interfaces entre EPT e EA são o propósito do 

Capítulo 1 sob o título de “Interfaces entre a educação profissional tecnológica e a 

educação ambiental.” 

Neste capítulo, realiza-se a pesquisa bibliográfica do tema e demonstra-se 

as interfaces que constituem similaridades e limitações em comum entre EPT e a EA 

e qual a influência destas interfaces nas discussões sobre a formação de 

profissionais com consciência ecológica. 

Estas discussões são necessárias para a compreensão do porquê a EPT 

possui um perfil pedagógico considerado prático e contextual, porém possui o 

desafio de não se distanciar da formação humanista, tendo em vista que o mercado 

de trabalho exige profissionais que saibam “pensar” e “fazer”. 
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Diante destas reflexões, no Capítulo 2 sob o título “Desafios da educação 

ambiental em uma instituição de educação profissional tecnológica” discute-se que, 

apesar da edição pelo Conselho Nacional de Educação das diretrizes nacionais 

curriculares para a educação ambiental (BRASIL, 2012), a comunidade acadêmica 

ainda enfrenta desafios para a articulação entre os temas. 

Considerando os resultados obtidos no estudo de caso, consistentes na 

carência de estratégias de capacitação de docentes, práticas pedagógicas e 

efetivação da educação ambiental participativa que atenda à realidade da EPT, o 

segundo artigo fornece fundamentos para que a comunidade acadêmica desenvolva 

estratégias participativas em educação ambiental desde o diagnóstico das 

necessidades locais, implementação de projetos e avaliação de resultados.  

Diante das reflexões decorrentes dos capítulos, é possível sustentar e 

desenvolver o produto final desta tese, consistente na análise dos desafios da EPT e 

da EA, fornecendo fundamentos para que a comunidade acadêmica desenvolva a 

educação ambiental de forma integrada, participativa e articulada com os objetivos 

da EPT em uma instituição de federal de educação profissional tecnológica. 

 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

 

Para a discussão a respeito das interfaces da Educação Profissional 

Tecnológica (EPT) e da educação ambiental  (EA) foi realizada a contextualização 

acerca da fundamentação teórica de cada um dos temas.  

 

2.1 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 

 

2.1.1 Cenário histórico 

 

A educação profissional tecnológica (EPT) tem origem na idade média onde 

a atividade econômica não agrícola estava representada pelo artesanato e comércio. 

O treinamento para tais ofícios era realizado no próprio local do trabalho e baseado 

exclusivamente na reprodução de ações mecânicas posto que o aprendizado não 

exigia muitas competências ou habilidades (SAVIANI, 2007). A partir do século XVI 
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foram fundadas na Alemanha e Itália escolas para o ensino de contabilidade e 

línguas estrangeiras, porém o aprendizado ainda era empírico (MARCHAND, 2008).  

Outro marco da EPT ocorreu na França com a fundação em 1747 da 

primeira escola de engenharia denominada Ecole de Ponts e Chaussées, que 

fornecia mão de obra para o Estado e suas Forças Armadas (MEYLAN, 1983). A 

primeira formalização legal da educação para o trabalho destinada à população em 

geral ocorreu com Decreto de 10 de março de 1882 que instituiu o ensino de 

trabalhos manuais e uso de ferramentas em escolas primárias para meninos 

(D’ENFERT, 2007).  

Neste momento histórico, em que vigorava a doutrina utilitarista que pregava 

a disciplina e o trabalho como uma forma de combate à pobreza, os colégios 

ensinavam ofícios para que a população mantivesse seu próprio sustento. O 

fortalecimento da educação para o trabalho na Europa do século XVIII ocorreu na 

Revolução Industrial com a organização para o trabalho fabril e capacitação de 

trabalhadores para exercer atividades manuais específicas em massa (VIEIRA; DE 

SOUZA JÚNIOR, 2017). 

A EPT no Brasil teve a mesma origem, com objetivo inicial de qualificar 

pessoas de baixa renda para atuar em funções operacionais (LEMOS JÚNIOR, 

2016). Suckow (1986) afirma que o Brasil, como país escravocrata, usufruía de mão 

de obra escrava e indígena, aos quais eram destinados os trabalhos braçais mais 

pesados, o que segundo o autor atrasou o início da formação profissional no país e 

contribuiu para que o estigma de inferioridade dos trabalhos manuais se 

perpetuasse.  

 

2.1.2 Cenário nacional da EPT 

 

O sistema educacional do Brasil é regulado pela Lei de Diretrizes e Bases – 

LDB (Lei n. 9.394/96). Oferta o ensino regular, educação especial ou educação de 

jovens e adultos, dividida entre educação básica que contempla a educação infantil 

(creche e pré-escola), ensino fundamental, ensino médio (geral e técnico) e ensino 

superior, que compreende as graduações (tecnólogo, licenciatura e bacharelado) e 

pós-graduação (lato sensu e stricto senso). Todos os níveis de educação podem ser 

ofertados por instituições de ensino públicas ou privadas (BRASIL, 1996).  
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A modalidade EPT é ofertada de forma integrada, concomitante ou 

subsequente ao ensino médio, bem como no ensino superior nas carreiras 

tecnológicas. A Lei 5.692/71 fixou as diretrizes e bases do ensino de 1º e 2º grau no 

Brasil (BRASIL, 1971) que permanece parcialmente vigente até hoje. Após 20 anos 

de discussões, foi aprovada a Lei 13.415/2017 com novas diretrizes para o ensino 

médio, que flexibiliza o conteúdo a ser cursado, possibilitando ao alunos a escolha 

do itinerário formativo de seu interesse (BRASIL, 2017).  

A reforma será implementada somente em 2021, pois ainda há discussão 

sobre a classificação dos componentes curriculares em cada eixo formativo (MEC, 

2018). Em comparação com a legislação anterior, a reforma diminui a carga horária 

para a formação do estudante que cursa a EPT na modalidade integrada ao ensino 

médio, uma vez que a EPT passou a integrar um dos eixos formativos. A nova 

legislação prevê que a formação técnica ocorra dentro da carga horária do ensino 

regular, desde que o aluno continue cursando os componentes curriculares de 

português e matemática. 

No Brasil, um país em que o número médio de anos de estudo das pessoas 

com mais de 25 anos é de apenas 9,1 anos (BRASIL, 2018) é possível afirmar que 

há dificuldades para que a população tenha acesso à formação de qualidade. A EPT 

foi contemplada nas metas número 10 e 11 do Plano Nacional de Educação 2014-

2024 (BRASIL, 2014) em que consta o compromisso de triplicar o número de 

matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

Pesquisa do PNAD (2014) reconhece que a educação profissional é uma 

modalidade educacional muito bem vista no Brasil, visto que 25% dos entrevistados, 

ocupados ou não profissionalmente, declararam ter interesse em realizar algum 

curso de formação inicial ou continuada. Este resultado está em conformidade com a 

taxa de frequência ao ensino médio técnico estimada em 2017 em 3,5%, sendo 

57,8% na modalidade subsequente (BRASIL, 2018).  

Feres e Patrão (2009) realizaram pesquisa nacional de egressos dos cursos 

técnicos da rede federal de educação profissional e tecnológica no período 2003-

2007 e concluíram que 54% dos egressos estão trabalhando em área fortemente 

relacionada com o curso técnico frequentado. Em relação a continuidade dos 
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estudos, 57% dos egressos concluiu ou está concluindo um curso superior, sendo 

que 25% destes se referem à cursos superiores de base tecnológica.  

Quando comparada com a taxa de frequência ao ensino geral propedêutico 

(68,4%), a taxa da EPT é significativamente inferior, possivelmente porque o ensino 

geral é o principal meio de acesso para o ensino superior. O ensino superior 

tecnológico apresentou taxa de frequencia de 9,8% do total dos estudantes de 

ensino superior (BRASIL, 2008).  

O ensino superior teve uma expansão maciça no país na década de 1960, 

especialmente no ensino privado, pois a rede pública não conseguiu atender à 

crescente demanda (MARTINS, 2009) e, atualmente, acolhe 74,3% dos estudantes 

de ensino superior (BRASIL, 2018). Nascimento et al. (2007) alerta para um 

paradoxo do sistema educacional brasileiro em que estudantes oriundos de famílias 

de renda mais alta ocupam grande parte das vagas nas universidades públicas, uma 

vez que possuem melhor condições econômicas e acadêmicas para serem 

aprovados nos testes de seleção. Esta situação pode ser combatida pelas políticas 

públicas com ações afirmativas de incentivo ao acesso da população de baixa renda 

e de minorias, tais como as quotas raciais, sociais, e para advindos de escola 

pública (SILVA FILHO; CUNHA, 2017).  

Dentre as instituições públicas que ofertam a EPT no país, o Sistema S - 

Serviço Nacional de Aprendizagem, formado pela organização de setores produtivos 

se destaca pelos cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional e na 

certificação e qualificação de trabalhadores de programas de treinamento 

empresarial (BRASIL, 1942). 

Em paralelo desde 2008 a rede federal de ensino do Brasil é formada pelos 

IFs - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia que ofertam formação 

gratuita profissional, técnica e tecnológica no país (BRASIL, 2008). Esta rede federal 

está representada no Estado do Paraná pelo IFPR – Instituto Federal do Paraná. 

A origem do IFPR remonta à Deutsche Schule em 1869, escola fundada por 

imigrantes alemães residentes em Curitiba. A escola ofertava, no idioma alemão, o 

nível primário nos moldes do sistema educacional Alemão da época. Em 1914, em 

razão da Primeira Guerra Mundial, a Deutsche Schule alterou seu nome para 

Colégio Progresso, apesar de manter a sua missão de continuar ofertando o nível 

primário nos moldes do sistema educacional Alemão. Em 1936, o Colégio Progresso 

ofertou o primeiro curso técnico no período noturno, denominado de “Curso 
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Comercial”. Em 1943, com o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e 

Alemanha e das pressões do governo de Getúlio Vargas para a nacionalização da 

educação no Brasil, a Deutsche Schule foi cedida e transferida para a Faculdade de 

Direito do Paraná, passando a funcionar como Escola Técnica do Comércio, anexa 

ao curso de Direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Somente em 1990 

foi incorporada diretamente pela UFPR, passando a se chamar de Escola Técnica 

da UFPR (LEMOS JÚNIOR, 2016). 

Na maioria dos Estados da Federação os IFs resultaram da transformação 

dos CEFETs – Centro Federal de Educação Tecnológica, por esta razão já iniciaram 

a sua atuação com quadro próprio de servidores e patrimônio estruturado. Quando 

da Lei 11.928/2008 que criou os IFs, o CEFET-PR já havia se transformado, desde 

2004, em Universidade Tecnológica do Paraná – UTFPR razão pela qual o  IFPR 

teve origem diversa (BRASIL, 2005; LEMOS JÚNIOR, 2016).  

 

2.1.3 Cenário internacional da EPT 

 

Cada país possui as suas regras e tendências sobre a EPT, o que dificulta 

comparações internacionais (PILZ, 2016). A EPT possui destaque em países como 

Alemanha, Finlândia, França e Suécia, que adotam o sistema dual.  

Este sistema é referência de qualidade ao estabelecer aprendizagem 

concomitante da teoria na escola e da prática no local de trabalho, consistindo em 

ensino completo e integrado voltado ao desenvolvimento de capacidades, 

conhecimentos e competências (BIBB, 2014). O sistema dual reparte 

responsabilidades entre o Estado, a escola e a comunidade e incentiva a oferta de 

ensino de qualidade, participativo, atualizado com as tecnologias e fomentando o 

ingresso e permanência no mercado de trabalho tanto de jovens quanto adultos 

(MOUILLOUR; GEIBEN, 2016; RUSTEN; HERMELIN, 2017). 

As formações profissionais possuem como foco o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para cada área de formação. Assim, há um 

senso de pertencimento e o compromisso de que a formação seja atualizada e 

guiada por toda a vida profissional, não apenas em relação à conteúdos técnicos, 

mas também ao desenvolvimento pessoal e inclusão social (MOUILLOUR; GEIBEN 

2016). 
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No sistema educacional da Alemanha o sistema dual é fiscalizado pelo 

Instituto Federal de Formação Profissional (BIBB) que realiza pesquisas, publica 

relatórios anuais que fundamentam as diretrizes para a EPT no país e serve como 

balizador de um pacto nacional pela qualidade da formação EPT (BIBB, 2014). Para 

que as empresas participem do sistema dual devem preencher requisitos, tais como, 

que os professores sejam profissionais do quadro próprio da empresa e com 

formação específica para o sistema dual. As certificações são unificadas 

nacionalmente com avaliações de competência e habilidades que avaliam o 

profissional e o próprio sistema (BIBB, 2014). 

A definição para o ingresso na formação profissional pode ser direcionada a 

partir dos 10 anos de idade e permite optar ou reoptar pela EPT ao finalizar a 

educação básica obrigatória aos 16 anos. O estudante pode cursar um instituto 

tecnológico com ou sem regime de alternância que permite acesso à educação 

profissional tecnológica superior. A educação superior profissional pode ser ofertada 

em universidade de ciências aplicadas ou em programa com sistema de alternância, 

no entanto, à nível superior, não permite migração entre os sistemas de formação 

geral ou profissional (ONISEP, 2018). 

Na Alemanha, conforme última pesquisa do Departamento Federal de 

Estatísticas Alemão (Destatis) realizada em 2015, cerca de 48% da população 

possui certificado de ensino profissional em contrapartida à 16% da população que 

possui diploma de nível superior (DESTATIS, 2015). Em 2016 foi analisado o 

percentual de jovens empregados entre 20 e 34 anos sendo que, dos jovens 

empregados 88,4% deles eram egressos do ensino profissional e do ensino 

secundário não superior (CEDEFOP, 2017). Além disso, cerca de 25% dos 

estudantes alemães que acabaram por seguir seus estudos em universidades 

generalistas eram oriundos do sistema de ensino profissional (BIBB, 2014). 

O sistema educacional da Finlândia apresenta o período de escolaridade 

obrigatória mais elevado em número de anos da União Européia e se estende até os 

16 anos dos jovens. A EPT pode ser frequentada a partir dos 15 anos de idade no 

sistema de aprendizes e com contrato de trabalho de curto prazo. O país também 

adota o sistema dual, porém com o diferencial de possibilitar a migração horizontal 

entre o ensino geral e a EPT (MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF 

FINLAND, 2018). 
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A formação profissional secundária incluí um período de estágio profissional 

de 6 meses nas áreas com maior procura, as da tecnologia, comunicações e 

transportes, serviços sociais, saúde e esportes. Apesar das aulas teóricas serem 

ministradas em paralelo na escola, o tempo despendido na empresa, sob a 

supervisão de tutores, representa de 70% a 80% da duração do programa de 

treinamento. Em relação ao ensino profissional secundário, o estudante deve 

cumprir na escola 120 créditos, o que leva geralmente três anos. Para os adultos, 

são ofertadas capacitações em qualquer momento escolar ou profissional. Como 

forma de avaliação, são realizados jogos ou feiras de demonstrações de habilidades 

de três a quatro vezes ao ano. Nestas feiras os estudantes são expostos à situações 

de trabalho real que podem ser resolvidas pela aplicação das habilidades 

profissionais e conhecimento técnico obtidos durante o ciclo escolar (MINISTRY OF 

EDUCATION AND CULTURE OF FINLAND, 2018). 

O sistema educacional da Suécia, que também adota o sistema dual, possui 

como objetivo principal evitar a lacuna entre o ensino profissional e o ensino regular. 

Por esta razão, os alunos do ensino geral e da EPT frequentam a mesma escola 

sempre que possível com conteúdos em conjunto. A escolaridade obrigatória vai até 

os 16 anos, idade em que o aluno sueco completa o equivalente ao ensino médio 

(SWEDISH INSTITUTE, 2018). 

A Suécia já foi considerada como o país europeu com a EPT mais eficiente, 

porém está sofrendo com uma queda no número de trabalhadores qualificados. Por 

esta razão, desde 2015, o parlamento vem instituindo novos programas de formação 

profissional mais adequados às mercado de trabalho e incentivando que jovens 

desempregados entre 20 e 24 anos retomem os seus estudos e adquiram 

qualificação profissional. Mesmo com a queda na procura pela EPT, a Suécia é o 

país europeu que tem o maior percentual da sua população entre 25 e 64 anos que 

frequenta algum curso de formação profissional, sendo de 71% entre os homens e 

76% entre as mulheres (SWEDISH INSTITUTE, 2018). 

O sistema educacional francês, que também adota o sistema dual, permite 

aos estudantes com idade entre 15 e 18 que finalizaram o primeiro ciclo do ensino 

secundário, cursar o ensino geral, tecnológico ou profissional. Porém, não cabe 

exclusivamente ao aluno a escolha pela modalidade de ensino que irá cursar. Um 

conselho de classe emite, ao final de cada ano escolar, um certificado de orientação 

que permite ao aluno, se for aprovado, escolher livremente qual eixo pretende 
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cursar, se for aprovado com ressalvas somente pode cursar o eixo recomendado ou 

se for reprovado deve cursar novamente o ano escolar. O ensino secundário é 

formado por seis anos estruturados em três blocos de dois anos cada. Ao final do 

primeiro bloco, em que são ministrados temas gerais, o aluno possui a possibilidade 

de seguir para o eixo de transição, em que terá formação geral e formação técnica 

de transição ou o eixo técnico propriamente dito em que terá formação técnica de 

qualificação ou profissional (MINISTÈRE DE L‘EDUCATION NATIONALE EN 

FRANCE, 2018). 

Os estudantes cursam o mesmo currículo básico de oito ou nove disciplinas 

além de três disciplinas eletivas e uma oficina artística. Ao final, caso tenha seguido 

pelo ensino profissional o aluno pode obter entre três modalidades de diploma: CAP 

(Certificat d’Aptitude Professionnelle) que pode ser obtido em dois anos para atuar 

na indústria, comércio, serviços e agricultura.; BP (Brevet Professionnel) que pode 

ser obtido em dois anos para atuar nas áreas de produção e serviços e o BACpro 

(Baccalauréat professionnel) que pode ser obtido em três anos  (ONISEP, 2018). É 

possível dar sequência nos estudos na área tecnológica, no ensino superior, onde o 

aluno pode ingressar em um lycée general, lycée technique ou lycée professionnel 

(BRUCY, 2005). 

As análises do cenário internacional da EPT resultaram no quadro resumo 

da comparação da EPT nos países relacionados (quadro 1). 

 

Quadro 1 - Quadro resumo da Educação Profissional Tecnológica na Alemanha, Brasil, Finlândia, 
França e Suécia. 

País Sistema 
Definição 

de 
ingresso 

Frequência Diferenciais 

Alemanha Dual Ensino 
secundário 

Alta Compromisso governo, escola 
e sociedade 

Brasil  Geral  Ensino 
secundário 

Baixa Modalidades integrado ao 
ensino médio ou subsequente 

Finlândia Dual Ensino 
secundário 

Alta Possibilidade de migração, 
feiras de habilidades 

França Dual Ensino 
secundário 

Alta Ingresso nos sistemas 
depende de certificado de 

orientação  

Suécia Dual Ensino 
secundário 

Alta Integração entre os sistemas 

Fonte: A Autora. 
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As experiências no cenário internacional permitem inferir que a integração 

entre a comunidade, a escola e o setor produtivo possibilita contato direto com 

equipamentos, técnicas profissionais e situações reais de aprendizado. Esta 

integração entre a teoria e a prática é inspiração para sistemas educacionais em 

todo o mundo, ao dar perspectivas de acesso dos jovens e adultos ao mercado de 

trabalho. 

Apesar de Euler (2013) afirmar ser inviável exportar modelos de formação 

profissional em sua totalidade, uma vez que deve ser considerada a realidade de 

cada país, o autor sustenta que alguns aspectos do sistema dual podem se 

relacionar com o modelo educacional local, desde que realizadas as devidas 

adaptações.  

Wiemann e Fuchs (2018) analisaram a implementação do sistema dual na 

educação profissional do México e concluíram que os resultados foram satisfatórios 

para a melhoria da formação profissional. Relatam que, apesar da grande 

disparidade entre a realidade da Alemanha com os países da América Latina, é 

possível a adaptação parcial do sistema dual, desde que seja formada uma rede de 

cooperação entre empresas, escolas e governo local, sugerindo que as 

multinacionais Alemãs estabelecidas em tais países sirvam como modelo para a 

transição para o modelo dual nos países emergentes. 

A contribuição da EPT no cenário internacional foi estudada por Hanushek et 

al. (2017) que realizaram pesquisa comparando as taxas de emprego em diferentes 

idades para pessoas que cursaram a educação geral e a educação profissional nos 

11 países que possuem dados da IALS – International Adult Literacy Survey.  

Concluíram que a formação profissional facilita a entrada no mercado de trabalho, 

porém esta vantagem diminui com o avanço da idade do estudante. Os que 

cursaram a educação geral com o decurso do tempo passam a ser melhor 

remunerados do que os que apenas frequentaram a EPT. Sustentam que há 

probabilidade de que as habilidades adquiridas com a formação técnica se tornem 

obsoletas em menor tempo do que as adquiridas pela educação geral, sugerindo 

que a situação ideal seria a combinação da EPT com a educação geral, naquelas 

carreiras em que há esta possibilidade. 

Desta forma, é possível concluir que a EPT não é uma alternativa para a 

substituição ao ensino geral, mas um modelo de ensino para preencher lacunas 

decorrentes da necessidade de mão de obra especializada, porém sem deixar de 
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lado o investimento em políticas públicas que visem a formação sustentada em 

habilidades cognitivas gerais.  

A tendência do reconhecimento da importância da EPT também foi estudada 

na Europa por Mourshed (2014). O autor concluiu que, embora existam mais 

pessoas à procura de trabalho, os empregadores na Europa não estão preenchendo 

as vagas porque os candidatos não possuem as habilidades necessárias para as 

vagas. Mesmo com o preenchimento das vagas, mais da metade dos empregadores 

não está satisfeito com o grau de habilidade dos seus funcionários.  

Ao analisar os diferenciais de aprendizado da EPT no cenário internacional,  

a estratégia comum de participação na competição internacional de EPT 

denominada WorldSkills, que consiste na maior competição internacional de 

competências profissionais do mundo, criada em 1947 na Espanha (WORLD 

SKILLS, 2018). Desde então, vem sendo realizada a cada dois anos e, atualmente, 

conta com a participação de aproximadamente 70 países. O Brasil participa desde 

1983, sob a organização do SESC e SENAI. Em 2015, a competição foi sediada em 

São Paulo, Brasil, sendo que o Brasil obteve o primeiro lugar geral no quadro de 

medalhas. Na competição de 2017 sediada em Abu Dhabi, capital dos Emirados 

Árabes Unidos, o Brasil obteve o 2º lugar geral no quadro de medalhas, com 

medalhas de ouro em Mecatrônica, Eletricidade Industrial, Manufatura Integrada, 

Tornearia CNC, Polimecânica e Automação, Escultura em Pedra e Tecnologia de 

Mídia Impressa e medalhas de prata em Tecnologia da Moda, Joalheria, Construção 

de Estruturas Metálicas, Manutenção Industrial e Desenho Mecânico – CAD (SENAI, 

2018).  

Chankseliani et al. (2016) realizaram estudo sobre os efeitos da World Skills 

no incentivo os jovens cursarem a EPT. Os autores listaram os diferenciais em 

relação a competências e habilidades que os ganhadores desta competição 

possuem e como podem contribuir para incrementar o sistema de ensino EPT da 

Inglaterra, de forma a torná-lo mais atraente e eficiente, tanto para a sociedade 

quanto para o setor produtivo. Como conclusão descrevem que há pouca 

publicidade na Inglaterra sobre a competição, o que gera uma perda de 

oportunidade para que jovens ainda sem ocupação possam conhecer e escolher 

ingressar na EPT. 

Sendo assim, a competição, além de uma oportunidade de avaliação da 

qualidade do sistema da EPT no cenário internacional, é uma ferramenta de 
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aproximação entre a comunidade para o diagnóstico dos desafios a serem 

enfrentados para que a modalidade de ensino cumpra a sua responsabilidade em 

formar profissionais com competências e habilidades integrais e críticas.  

 

2.2 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.2.1 Educação ambiental ou educação para o desenvolvimento sustentável?  

 

Em relação à nomenclatura utilizada em diversos países, há uma 

padronização internacional em se denominar o estudo do instrumento para 

sensibilização e conscientização ambiental como “educação para o desenvolvimento 

sustentável” (EDS), porém na América Latina e Caribe, permanece a denominação 

“educação ambiental” (EA). Esta dissonância é o fundamento de como as questões 

ambientais são enfrentadas em cada realidade ambiental, social, econômica e 

cultural (GONÇALVEZ et al., 2007; SAUVÉ, 2005; VILLEMAGNE, 2010).  

Em 1977, a UNESCO recomendou aos países práticas educativas 

ambientais sob a denominação de “educação ambiental” (UNESCO, 1977). Porém, a 

partir da Rio-92 com a Agenda 21 (UNESCO, 92), da Rio +10 com o Plano de 

Implementação de Johannesburgo (UNESCO, 2002), e da Rio +20, especificamente 

nos itens 233 a 235 do documento final “O futuro que queremos” que tratam sobre o 

papel da educação para o desenvolvimento sustentável (UNESCO, 2012), a 

UNESCO passou a se referir a essas práticas como “Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável”.  

A forma como cada país reagiu a essa mudança é o fundamento para a 

diferenciação de nomenclatura. De um lado, os países que utilizam a nomenclatura 

educação para o desenvolvimento sustentável são desenvolvidos, com economia 

liberal e com condição econômica e social estabilizada, portanto conferem à 

temática apenas a visão racional de como os recursos devem ser utilizados com 

vistas ao desenvolvimento econômico (SAUVÉ, 2005). De outro, os países que se 

utilizam da nomenclatura educação ambiental estão em desenvolvimento e ainda 

não alcançaram a condição de igualdade social e estabilidade econômica, razão 

pela qual conferem à temática responsabilidade sócio ecológica. Ou seja, um 

enfoque amplo, incluindo aspectos referente à diversidade cultural, direitos humanos 
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e desigualdade social, conferindo à educação ambiental um viés crítico, político e 

participativo (LEFF, 2003; GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2005; TEIXEIRA et al., 2017). 

Em 2005, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA), órgão gestor da 

política nacional de educação ambiental no país, replicou pesquisa realizada na 

América Latina por González-Gaudiano junto à participantes do V Fórum Brasileiro 

de Educação Ambiental. A pesquisa analisou a percepção dos participantes sobre a 

conveniência da mudança da nomenclatura de “educação ambiental” para 

“educação para o desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2008). 

Na pesquisa de González-Gaudiano na América Latina cerca de 53% dos 

entrevistados entenderam pela não alteração da nomenclatura. A réplica da 

pesquisa pelo MMA convergiu no mesmo resultado, porém com um percentual ainda 

maior de 77% pela não alteração da nomenclatura. Em ambas as pesquisas, as 

justificativas com maior representatividade pela não alteração da nomenclatura se 

referem à: (i) EA construída na região já contém elementos sociais e econômicos, 

porém não recebe o devido apoio institucional e político; e (ii) eventual alteração 

representa a perda de um capital simbólico construído na região com muita 

dificuldade e com um grande potencial transformador (BRASIL, 2005). 

Diante deste cenário, tem-se que a questão ambiental assume tantos 

sentidos que não é mais possível considerá-la apenas como um instrumento 

(TREIN, 2012; PEREIRA et al., 2015). Portanto, independente da padronização ou 

não de nomenclaturas, as análises conceituais não podem se sobrepor à realidade e 

às necessidades de cada sociedade, já que o fim buscado com a discussão dos 

temas ambientais é a mudança de atitudes na complexa relação entre homem e 

meio ambiente.  

 

2.2.2 A educação ambiental crítica e emancipatória 

 

A perspectiva que defendemos no presente estudo visa o enfrentamento da 

questão ambiental e a responsabilização da EPT pelos efeitos que causa à 

comunidade local e global sob a ótica da educação ambiental crítica defendida por 

Leff (2003) e González-Gaudiano (2005). Nesta ótica, a educação ambiental é o 

fundamento para a mudança de atitudes com a evolução da compreensão da 

educação ambiental crítica em suas múltiplas dimensões, a qual se revela a mais 
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adequada para o momento atual justificando a apropriação dos sentidos e 

significados da educação ambiental crítica e emancipatória (GUIMARÃES, 2004). 

O desenvolvimento da consciência ecológica local e planetária se inter-

relaciona com a definição de estratégias de educação ambiental sob a perspectiva 

sistêmica (JACOBI, 2005; LOUREIRO, 2005), para que não se restrinja a ações 

fragmentadas e pontuais de tematização do meio ambiente (DA SILVA MAIA; 

TEIXEIRA, 2015). 

As discussões de educação ambiental crítica devem privilegiar visões que 

contemplem as suas múltiplas dimensões e com influência determinante do conceito 

de complexidade Morin (2002). Para Jacobi (2005), as ações de educação ambiental 

possibilitam maior compreensão da população acerca da crise ambiental, o aumento 

da consciência ambiental e da participação desta população nos processos 

decisórios locais em prol de uma sociedade sustentável. 

Arslan (2012), ao realizar estudo na Turquia sobre a influência da educação 

ambiental no pensamento crítico dos alunos e suas atitudes ambientais, também, 

identificou uma tendência mundial pela construção de sociedades sustentáveis, 

concluindo que a comunidade deve rever valores e propósitos de vida diante do 

efeitos decorrentes da atual crise ecológica. 

No contexto escolar, o planejamento de ações de educação ambiental deve 

ser realizado de forma a integrar os atores sociais para que os mesmos 

compreendam que são agentes participativos das decisões (SOARES et al., 2010). 

Para que esta integração participativa seja alcançada é preciso analisar os aspectos 

pedagógicos que melhor se adéquam aos contextos em que os atores sociais estão 

inseridos (MARIA; ZANON, 2012).  

Tommasielo et al. (2015) afirmam que ainda, há dificuldades de implementar 

ações de educação ambiental na educação formal em razão da 

compartimentalização dos saberes que prejudica a compreensão da complexidade 

ambiental. Este entendimento está de acordo com Profice (2016), ao analisar as 

tendências de pesquisas sobre educação ambiental no Brasil no período de 2007 a 

2014, concluiu que a interdisciplinaridade é palavra chave frequente nos artigos, o 

que revela a preocupação da comunidade acadêmica em integrar conceitos e 

conteúdos para tornar a educação ambiental ainda mais próxima dos sujeitos e, por 

consequência, mais eficiente nos seus objetivos. 
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Desta forma, a educação ambiental deve ser fundamentada em propostas 

pedagógicas que possibilitem a conscientização e participação dos envolvidos, por 

meio de temáticas ambientais compreendidas de maneira interdisciplinar, transversal 

e por meio de temas geradores contextualizados com a realidade da comunidade, 

sempre possibilitando a avaliação contínua dos objetivos e resultados de acordo 

com as necessidades apontadas pelos atores sociais (JACOBI, 2003; SAUVÉ, 2005; 

TOMMASIELLO et al., 2015). 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Apesar da evolução sobre o tema, a EPT, atualmente, é vista como uma 

educação mecanicista e de pouca reflexão, resquícios da sua origem histórica de 

formação rápida de pessoas de baixa renda ou sem perspectivas de ingresso no 

mercado de trabalho. Diante da necessária mudança deste entendimento, o perfil 

atual do profissional da EPT exige visão crítica e integral diante dos reflexos que o 

sistema produtivo causa, especialmente quanto às questões ambientais. É urgente, 

portanto, a readequação de estratégias para a formação do novo perfil do 

profissional da EPT. 

Ao se considerar a educação ambiental diretamente articulada à EPT, as 

pesquisas sobre o tema são restritas. Apesar da obrigatoriedade normativa para que 

a educação ambiental seja inserida em todos os níveis formais de ensino no Brasil, a 

maior parte dos estudos sobre o tema se limitam à análise de percepção ambiental 

de discentes e docentes no contexto escolar (ZAMBERLAN et al., 2015; BARROS; 

DE SOUZA MOL, 2016; DOS SANTOS PINTO; GUIMARÃES, 2017). 

Desta forma, para que a articulação entre a EPT e a EA seja eficaz, é 

preciso integrar ao currículo dos futuros profissionais da EPT conteúdos de 

aprendizagem, políticas e práticas escolares que propiciem a formação crítica 

necessária ao desenvolvimento de competências e habilidades técnicas, 

humanísticas e ecológicas.  
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CAPÍTULO 1 

 

INTERFACES ENTRE A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E A 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

RESUMO 

 

A educação ambiental tem por objetivo a transformação da relação do 

homem consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade em que vive. Sob a 

perspectiva do contexto escolar deve ser inserida de forma interdisciplinar, 

transversal e por meio de temas geradores contextualizados com a realidade dos 

atores sociais. A Educação Profissional Tecnológica (EPT) é uma modalidade de 

ensino que alcança cada vez mais espaço no sistema educacional mundial.  Em 

países da União Européia, especialmente na Alemanha, segue o sistema dual e é a 

base de qualificação do setor produtivo. Os esforços da EPT, centrados na 

contextualização, participação e metodologias ativas, traduz um caráter 

multidimensional que está intimamente ligado aos princípios da educação ambiental. 

O objetivo do presente estudo é identificar e analisar as interfaces entre a EPT e 

educação ambiental e como fundamentar discussões e propostas pela comunidade 

acadêmica para articulação mais efetiva entre os temas. Foi realizada análise 

bibliográfica, com abordagem bibliométrica, e os resultados obtidos demonstram que 

são escassos os estudos sobre o tema, os quais não realizam uma análise holística, 

se limitando a tratar de aspectos pontuais, tais como estudos de caso, metodologias 

de ensino e desenvolvimento de competências. Foi possível demonstrar que o 

conceito, objetivos e as metodologias de ensino usualmente utilizadas na EPT e na 

educação ambiental possuem similaridades tanto em relação aos incentivos para a 

aproximação entre os temas quanto nas limitações enfrentadas para a efetividade no 

contexto escolar formal. O presente estudo contribuí para a discussão e articulação 

de temas geradores ambientais ajustados ao perfil do profissional da EPT com fim 

ao desenvolvimento sustentável. 

 

Palavras-chave: Ensino técnico. Ensino profissional. Educação ambiental 

participativa. Práticas pedagógicas sustentáveis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

A educação ambiental tem por objetivo a transformação da relação do 

homem consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade. Sob a perspectiva do 

contexto escolar, deve ser articulada de forma interdisciplinar, transversal e por meio 

de temas geradores contextualizados com a realidade local.  

A Educação Profissional Tecnológica (EPT) é uma modalidade de ensino 

considerada fator estratégico para desenvolvimento de diversos países, tendo como 

objetivo a formação de mão de obra qualificada para fortalecer o processo de 

inserção dos cidadãos no mundo do trabalho (PARYONO, 2017). 

Apesar de estar fundamentada, historicamente, no contexto produtivista e da 

racionalidade econômica, a EPT deve formar profissionais capazes de tomar 

decisões com amplitudes humanísticas e ecológicas o que torna necessário o 

comprometimento das organizações governamentais, do setor produtivo e dos 

trabalhadores que o integram (ANDERSON, 2008). 

O mercado de trabalho está exigindo profissionais capazes de entender a 

complexidade das questões ambientais e de resolver problemas a partir do 

estabelecimento de soluções técnicas adequadas (STRATEGY, 2016). Portanto, a  

EPT, na condição de fornecedora de mão de obra capacitada, deve adequar 

conteúdos e metodologias para formação de profissionais com competências 

sustentáveis (ANDERSON, 2008; LEAL et al., 2009).  

Apesar das diretrizes estabelecidas por organizações internacionais e 

determinações legais para que a educação ambiental esteja presente em todas as 

modalidades de ensino, são escassos os estudos que relacionem diretamente a EPT 

e a educação ambiental. Leal et al. (2009), ao analisar as possibilidades de 

adequação entre a EPT e EA com base em práticas realizadas na Europa e América 

do Norte e Matic (2013), ao analisar como o uso de novas tecnologias pode 

melhorar o aprendizado de temas ambientais na EPT, também concluem que o viés 

ambiental é muito pouco explorado na EPT. 

Os estudos sobre a articulação entre os temas se referem aspectos 

pontuais, tais como: estudos de caso (KACAN, 2015; LIN et al., 2016, MOLDOVAN, 

2017), metodologias de ensino (LEAL FILHO et al., 2009) ou estratégias para 

desenvolvimento de competências (ANDERSON, 2008; ARENAS, 2015; Mac 
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GRATH; POWELL, 2015; VIERTEL, 2010; THOMAS et al., 2013), e não analisam a 

relação entre a EPT e EA de forma holística, em que haja articulação curricular e 

sejam criados espaços interdisciplinares para construção coletiva de consciência 

ecológica.  

Em relação à forma de apresentação dos conteúdos técnicos, gerais e 

transversais na EPT, especialmente em países em que não está bem estabelecida a 

dualidade metodológica entre ensino teórico na escola e ensino técnico, Paryono 

(2017) alerta sobre a visão de EPT imediatista, em que são ensinadas apenas 

habilidades para suprir uma necessidade pontual do mercado de trabalho.  

Nesse sentido, o objetivo da educação, que é o de mudar a realidade 

pessoal e profissional, ao formar um indivíduo crítico, conhecedor do seu papel na 

sociedade, capaz de atualizar-se e dar continuidade à sua formação adaptando-se 

às mudanças locais e globais estaria sendo desconsiderado (VIERTEL, 2010). 

Diante da necessidade de formação de profissionais que compreendam o 

seu papel na busca pelo desenvolvimento sustentável e das dificuldades da EPT em 

articular a educação ambiental, essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de 

demonstrar as interfaces entre a EPT e a EA. A compreensão dessas interfaces é 

fundamento para estimular a participação de toda comunidade nas discussões 

visando a formação de profissionais de EPT integrados à realidade ambiental local e 

global. 

 

 

2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Esse estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Na primeira 

etapa realizou-se uma busca sistêmica da literatura, constituída da coleta de artigos 

com temática relacionada à abordagem direta da educação ambiental na EPT, 

filtragem e padronização dos dados.  

Já na segunda etapa, foi realizada uma análise descritiva, composta pela 

análise e seleção dos dados coletados, o que culminou com a elaboração do 

documento final.  

Essas etapas são sintetizadas na figura 1. 
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Figura 1 - Etapas da revisão bibliográfica de artigos sobre a articulação entre a EPT e a educação 
ambiental. 

 

Fonte: A Autora. 

 

Para a realização da busca de artigos nas bases científicas Web of Science 

e Portal da CAPES foram utilizados os termos em inglês “environmental education 

AND professional education OR vocational education”. Essas bases de dados foram 

utilizadas pelo seu caráter multidisciplinar, sendo selecionados artigos em literatura 

nacional e internacional. 

Os dados das buscas nas bases científicas foram exportados e carregados 

no software de gerenciamento de referências EndnoteWeb (2011) criando-se 

categorias para armazenamento dos artigos em conformidade com a temática 

principal. Foram aplicados os seguintes critérios para seleção dos dados: (1) em 

relação ao tipo de documento, restrito a apenas artigos científicos; (2) artigos 

publicados no intervalo de tempo de 2008 a 2018; e (3) em relação às áreas de 

pesquisa, na plataforma Web Of Science estrito às áreas: Education Educational 

Research, Environmental Sciences, Ecology, Green Sustainable Science 

Technology, excluídos os artigos que estavam fora do contexto da presente 

pesquisa. 

Foi elaborada uma planilha no aplicativo Excel contendo todas informações 

de referência dos artigos selecionados. A planilha organiza os dados para a filtragem 

e categorização dos artigos nas seguintes categorias: base de dados em que o 

artigo foi localizado, quantidade de publicações por ano, nomes dos autores, 

instituições de vínculo, países de origem e uma breve descrição de cada estudo.  
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Após a análise dos dados, foram descritas e compiladas, na forma de um 

artigo científico, todas as constatações e resultados das análises.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 

A busca bibliográfica nas bases de dados Web of Science e Portal da 

CAPES após aplicadas as etapas descritas revelou, inicialmente, um total de 688 

registros. Após a catalogação das informações desses artigos, foi feita a primeira 

análise dos artigos pelo título e, quando necessário pelo resumo. 

Inicialmente, foram excluídos 12 artigos que não tinham relação com o tema 

da pesquisa. Após, realizou-se a classificação dos artigos em 04 categorias de 

acordo com a temática de cada artigo: referente à EPT ou à educação ambiental ou 

à articulação entre a EPT e a EA ou sem aplicação aos temas anteriores, obtendo-

se os resultados conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 - Categorias definidas durante a análise bibliométrica, em conformidade com a revisão de 
literatura, para a classificação dos 688 artigos e a quantidade de artigos em cada uma das 04 
categorias iniciais. 

CATEGORIA DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM DO ARTIGO NÚMERO 

EPT Exclusiva sobre educação profissional tecnológica 683 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Exclusiva sobre educação ambiental  13 

EPT e 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Articulação entre EPT e educação ambiental 14 

NÃO SE APLICA Não se aplica a nenhuma das categorias acima 12 

          Fonte: A Autora. 

 

A partir desta primeira filtragem dos artigos, verificou-se que, de acordo com 

etapas de filtragem realizadas, a ampla maioria dos artigos (99,2%) se referem à 

aspectos relacionados à EPT. Em uma análise comparativa, os artigos que se 

referem à aspectos relacionados com a educação ambiental são significativamente 

reduzidos (2%) e os artigos que atendem ao tema da pesquisa e realização a 

articulação entre EPT e educação ambiental também são significativamente 

reduzidos (2,8%). 
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Após a classificação dos artigos nas categorias, restaram 14 artigos que 

serão analisados no decorrer desta pesquisa e que embasaram a construção de 

“interfaces para a articulação da educação profissional tecnológica e da educação 

ambiental”. A partir dos assuntos abordados, exclusivamente, nesses 14 artigos 

foram estabelecidas categorias para possibilitar a localização e discussão dos 

artigos de acordo com suas características e temáticas principais. 

Em relação a localização geográfica das instituições e países onde os 

estudos foram desenvolvidos constatou-se que os autores estão filiados a 

instituições da Europa (seis artigos),  Ásia (quatro artigos), Austrália (dois artigos), e 

América do Norte e América do Sul (em ambas, um artigo). Os artigos foram 

publicados em 13 fontes de publicações diferentes, sendo dois artigos publicados no 

periódico Journal of Process Management. New Technologies, ambos desenvolvidos 

na Croácia e do mesmo autor. Esse periódico é multidisciplinar e publica artigos de 

todas as partes do mundo, tanto teóricos como práticos, que envolvem o 

desenvolvimento de processos de gestão de novas tecnologias relacionadas a todos 

os aspectos da sociedade. 

No que se refere aos anos de publicação, no intervalo de tempo de 2008 a 

2018, desses 14 artigos, observou-se no que, no ano de 2016 foi publicado o maior 

número de artigos (três), entretanto, não houve a publicação de artigos relacionados 

à temática da presente pesquisa nos anos de 2009, 2011 e 2012. 

Os artigos resultantes da bibliometria foram classificados de acordo com sua 

temática predominante. A maioria do artigos (sete) discutem a relação teórica entre 

a EPT e o desenvolvimento sustentável. Na sequência, quatro artigos foram 

classificados com temática relacionada ao desenvolvimento ou aplicação de 

metodologias de ensino com o objetivo de articular a EPT e a educação ambiental, 

por fim, três artigos integram a classificação referente à discussão sobre as 

competências e habilidades que o trabalhador da EPT deve possuir para tornar os 

processos produtivos mais adequados sob o viés do desenvolvimento sustentável. 

Os dados foram utilizados para elaborar um diagrama de radar 

demonstrando a distribuição do ponto atingido nos grupos de classificação das 

temáticas, bem como o número absoluto na pontuação máxima em cada grupo. Esta 

distribuição demonstra o perfil das temáticas mais abordadas nos 14 artigos 

resultantes da bibliometria sobre a articulação entre EPT e educação ambiental (Fig. 

2). 
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Figura 2 – Diagrama de radar demonstrando a distribuição da temática dos 14 artigos, resultantes da 
bibliometria, sobre a articulação entre EPT e educação ambiental. 

 

Fonte: A Autora. 

 

Com o objetivo de demonstrar a temática e a descrição do conteúdo de cada 

um dos 14 artigos resultante da análise bibliométrica sobre a articulação da EPT e 

da educação ambiental foi elaborado um quadro resumo, cujas informações estão 

apresentadas na figura 3. 

 

Figura 3 – Ilustração das referências, temática e breve descrição de cada um dos 14 artigos 
resultantes da análise bibliométrica sobre a articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

 

Fonte: A Autora. 
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Os resultados permitiram constatar o aspecto multidisciplinar das pesquisas 

que envolvem a EPT e a educação ambiental, mas também, demonstram o quanto 

são escassas pesquisas sobre a inter-relação entre os temas, já que a bibliometria 

resultou em apenas 14 artigos.  

Assim, a integração dessas duas vertentes educacionais deve ser explorada 

como pesquisa científica, de forma que sejam observadas as similaridades para 

intensificar a sua articulação entre os temas. 

 

3.2 SIMILARIDADES E LIMITAÇÕES PARA A ARTICULAÇÃO ENTRE A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL   

 

A EPT é uma modalidade de ensino que vem se destacando nas políticas 

educacionais brasileira e mundiais devido a necessidade de formar uma geração de 

profissionais aptos às exigências do mercado de trabalho, cada vez mais, 

competitivo.  

A Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável e 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável determinou o comprometimento do 

setor produtivo em buscar soluções mais adequadas ao desenvolvimento 

sustentável. Neste estudo, que analisou o entendimento dos principais diretores 

executivos do mundo em relação à sustentabilidade global, concluiu que, 87% dos 

entrevistados afirmam ser necessário rever atitudes e estabelecer uma consciência 

ambiental no setor produtivo, 80% afirmam que demonstrar compromisso com a 

sustentabilidade é um diferencial e quase a totalidade dos entrevistados (97%), 

afirmaram que a sustentabilidade é importante para o sucesso futuro dos seus 

negócios (STRATEGY, 2016).  

Anderson (2008) afirma que, apesar da construção histórica da EPT possuir 

fundamentação no produtivismo, diante do contexto atual as preocupações 

ambientais assumem relevância e a formação dos trabalhadores deve ser 

repensada para incorporar competências humanísticas e ecológicas. 

A educação ambiental por seu caráter complexo, que não se limita a um 

instrumento para resolver problemas ambientais, mas desenvolve relações para a 

relação harmônica entre o homem e meio onde vive (SAUVÉ, 2005). Desta forma, 
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considerando a educação ambiental crítica (LEFF, 2003), há desafios a serem 

enfrentados para a articulação das suas complexas dimensões com a EPT.  

Portanto, a discussão das interfaces entre os temas fornece fundamentos 

para que a comunidade implemente as mudanças necessárias à EPT diante do 

cenário ambiental local e global. 

 

3.2.1 Interface instrumental participativa 

 

A primeira interface entre EPT e EA e se sustenta na condição de que 

ambas possuem como diferencial atuar como instrumento de transformação. 

De Paula e Henrique (2015) refletem, após entrevista com um ecólogo, 

sobre como as políticas públicas interferem no processo de gestão ambiental e na 

formação da EPT. Os autores relacionam como possível ligação entre os temas que, 

tanto as políticas públicas voltadas para área ambiental, quanto a EPT, são 

instrumentos estratégicos para a gestão ambiental, concordando que os temas são 

instrumentos para mudanças de atitude. 

Thomas et al. (2013), ao analisar as possibilidades entre a  sustentabilidade 

e a EPT na Austrália, relatam que o objetivo não é apenas formar trabalhadores com 

competências ou habilidades técnicas, mas com capacidade critica que possibilitem 

a reflexão sobre as suas próprias ações e como estas podem contribuir para que o 

setor produtivo se relacione com a sustentabilidade. Neste cenário, é possível 

concluir que a articulação entre EPT e EA é mais eficaz quando é entendida como 

necessária pela própria comunidade. A participação desde o diagnóstico, maximiza 

a obtenção de resultados positivos visto que os sujeitos participam ativamente do 

processo educativo e não como meros receptores.  

Lange e Martinand (2010), ao discutirem sobre os princípios para a criação e 

implementação de um currículo escolar para a educação para o desenvolvimento 

sustentável (EDS) sob a ótica do sistema escolar superior na França, afirmam que, 

apesar do entendimento de que a EDS prescinde de um conjunto de competências e 

habilidades cognitivas, práticas e coletivas, não há uma regra determinada sobre 

como devem ser construídos os currículos. Os autores concluem que a elaboração 

do currículo escolar articulado ao desenvolvimento sustentável deve ser uma 

construção coletiva da comunidade. 
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Desse modo, as conclusões dos autores são no mesmo sentido do que se 

infere na presente pesquisa. Cabe à comunidade discutir e construir propostas para 

a readequação da EPT com base nas metodologias e didáticas específicas e 

necessárias os preceitos da educação ambiental complementadas pelas múltiplas 

dimensões dos conhecimentos técnicos ou gerais que se pretende contextualizar. 

Sendo assim, a participação dos envolvidos e a contextualização da teoria com a 

realidade dos sujeitos constitui em uma forte interface entre a EPT e a educação 

ambiental.  

Portanto, a interface instrumental participativa supõe a tomada de 

consciência ambiental por parte dos sujeitos, para que se apropriem do seu papel de 

questionar, discutir e propor soluções a fim de dar legitimidade e materialidade às 

ações educativas propostas pela própria comunidade. Neste sentido, o educador 

deve identificar meios para que os sujeitos tenham subsídios para questionar a 

realidade em que vivem e possam, em conjunto, determinar os procedimentos 

necessários para alcançar um equilíbrio entre as relações de trabalho e o 

desenvolvimento sustentável.  

Sendo assim, a análise da interface instrumental participativa permite 

concluir que a EPT deve ser analisada de três maneiras: a primeira se relaciona à 

sua importância na formação profissional de pessoas que buscam o primeiro 

ingresso no mercado de trabalho e que, até então, não tiveram oportunidades 

pessoais ou educacionais para tanto.  

A segunda, pelo fato de se caracterizar pela formação rápida e pontual, 

portanto, contém lacunas que podem causar impactos na formação de vida deste 

profissional em razão da obsolescência de equipamentos ou sistemas de produção.  

A terceira se deve ao fato das políticas públicas serem imediatistas e 

buscarem apenas a formação rápida de mão de obra necessária para ocupar as 

vagas ociosas no mercado de trabalho, sem muitas vezes se preocupar de forma 

efetiva com a formação profissional.  

Diante da discussão das interfaces participativa e instrumental é possível 

atestar que discutir a articulação entre a EPT e a EA não se limita à imposição de 

metas ou responsabilidades. Qualquer intervenção na realidade educacional deve 

ocorrer pela inter-relação entre os princípios teóricos e realidade social, cultural ou 

ética, sendo que a responsabilidade pelas adaptações necessárias é da própria 

comunidade.  
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Além disso, essa visão teórica possibilita a atualização dos temas de acordo 

com as necessidade, mudanças econômicas, sociais e de mercado, permitindo que 

os saberes não sejam engessados ou vistos como obrigação ou determinação 

imposta aos professores ou discentes, ou seja, sem soluções pré-determinadas. 

 

3.2.2 Interface metodológica 

 

A segunda interface entre EPT e EA se refere às metodologias de ensino. 

Para Rusten e Hermelin (2017), que analisaram a colaboração indústria-educação 

na EPT em escolas da Suécia e Noruega, a aquisição de competências pelos 

profissionais de EPT reflete em uma atuação mais competitiva do setor produtivo. 

Para os autores, o conteúdo escolarizado, deve estar relacionado com as 

descobertas da ciência e demandas da sociedade, o que confere um caráter 

inovador e, ao mesmo tempo, contextualizado com a dinâmica social.  

Esta concepção também, foi constatada por Matic (2014) em estudo sobre a 

EPT e a educação ambiental em instituição de ensino da Croácia, concluindo que a 

abordagem dos temas ambientais nesta modalidade de ensino deve ser 

multidisciplinar para a construção da consciência ambiental dos futuros 

trabalhadores. Ressalta o autor que o conhecimento não pode estar desvinculado 

das demandas da sociedade, por isso deve ser contextualizado de acordo com os 

valores pessoais e profissionais da comunidade acadêmica. 

Paryono (2017) reforça este entendimento ao defender a integração das 

questões ambientais com a EPT por meio de conteúdos, metodologias, políticas e 

práticas escolares articuladas, para que o desenvolvimento sustentável se 

concretize não apenas em menções teóricas e que sua prática e importância sejam 

reconhecidas por todos os envolvidos. 

Diante das discussões realizadas, é possível compreender que os conteúdos  

escolares devem ser flexíveis e permitir reflexões e articulação entre si, de forma 

transversal, mas sem desconsiderar a especificidade de cada conhecimento, sob 

pena de desvinculá-los da realidade em que estão fundamentados. Ao mesmo 

tempo, deve-se motivar a participação dos professores para incorporação de suas 

experiências à prática de sala de aula, de forma que a escola se aproxime cada vez 

mais da ciência, da vida profissional e do mercado de trabalho. 
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Placklé et al. (2013) propõem um modelo que considera as peculiaridades 

da EPT fundamentado em ambiente de aprendizado centrado no aluno. Neste 

modelo o aluno é o centro da relação ensinar-aprender e está amparado por 

ambientes de aprendizagem desafiadores que estimulam o desenvolvimento de 

competências vitais e apoio dos professores e da tecnologia diante das 

necessidades específicas de cada aluno. Este modelo pode ser adaptado para 

mediar as proposições referentes à educação ambiental porque possibilita o 

desenvolvimento de habilidades para mudanças de atitudes necessárias à 

compreensão da complexidade ambiental. 

A discussão permite concluir que o desafio na formação educacional da EPT 

é o de proporcionar a aquisição de competências e habilidades técnicas, aliadas ao 

caráter crítico e social que permeia as múltiplas dimensões da educação ambiental.  

A utilização de metodologias que contextualizem e  integrem questões 

socioambientais atendem de maneira mais eficaz a reestruturação escolar 

necessária para formação de profissionais de EPT que reflitam sobre a 

sustentabilidade, avaliem alternativas de desenvolvimento e argumentem 

defendendo suas escolhas. 

Neste mesmo sentido, Arenas (2008) discute acerca da abordagem crítica 

que a EPT deve ter, ao reconhecer a importância das habilidades técnicas, mas ao 

mesmo tempo, possibilitar que os futuros profissionais compreendam a importância 

de abordagens emancipatórias constituída pela formação humanista, que torna os 

processos de produção mais sustentáveis. Sua recomendação foi a ampliação na 

aplicação das diretrizes por ele propostas na contextualização da educação 

ambiental na EPT em instituições de ensino na Colômbia. 

As competências e habilidades integrais que defendemos no presente 

estudo são denominadas por Thomas et al. (2013) de habilidades de 

empregabilidade, ou seja, àquelas que não são transferíveis e acompanham o 

trabalhador no decorrer de toda a sua vida produtiva independente da função que 

esteja exercendo naquele momento, tais como trabalhar em grupo, falar em público, 

tomar decisões compreendendo os seus reflexos, dentre outras. 

Viertel (2010), ao discutir sobre os reflexos que a construção de 

competências e habilidades sustentáveis causam na EPT de países integrantes da 

Fundação Européia de Formação (ETF), confirma que, diante da velocidade com 

que surgem novas tecnologias, o aprendizado das habilidades técnicas necessitam 
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de constante atualização, razão pela qual também é necessário o comprometimento 

do setor produtivo na formação deste trabalhador.  

Partindo do princípio de que a EPT, aos poucos, vem se desvencilhando do 

modelo produtivista que a sustentava historicamente, Mac Grath e Powell (2017) 

sugerem que o desenvolvimento humano e o desenvolvimento sustentável são 

inseparáveis, cabendo à EPT assumir a sua contribuição reestruturando seu sistema 

escolar diante das demandas contemporâneas. 

Para que a reestruturação se formalize, compreendemos que é preciso 

discutir qual a formação que se busca. Diante dos entendimentos relatados pelos 

estudos do tema, o profissional de EPT deve possuir não apenas técnica, mas 

principalmente crítica, o que somente pode ser alcançado por meio do 

desenvolvimento de habilidades e competências para a sustentabilidade.  

Desta forma, concluímos que, no contexto da educação ambiental crítica, o 

uso de metodologias participativas voltadas para as questões socioambientais são 

as mais eficientes e conferem elementos concretos para que seja incorporado nas 

práticas educativas da EPT a dimensão do desenvolvimento sustentável. 

A forma como essas metodologias devem ser incorporadas prescinde de 

discussão participativa entre todos os envolvidos, já que se trata de uma construção 

coletiva. Viertel (2010) reforça este entendimento ao pesquisar as competências 

necessárias para a EPT sob a perspectiva sustentável em países integrantes da 

Fundação Européia de Formação (ETF) e conclui que a conscientização da 

comunidade sobre questões ambientais, que denomina de eco-sensibilidade, é o 

primeiro passo para o reconhecimento de suas responsabilidades e dos impactos 

que causam seja na vida pessoal ou no trabalho.  

No contexto da EPT, o docente é o guia inicial desta mudança de 

comportamento, uma vez que possui contato mais próximo com o aluno e pode 

perceber, de forma direta, quais são as necessidades de mudanças para que a EPT 

assuma o seu papel na tomada de consciência ambiental. Porém, não é o único 

responsável, já que também precisa de formação docente para que implemente 

temas ambientais em suas práticas educativas (DOS SANTOS PINTO; 

GUIMARÃES, 2017). 

Yuan et al. (2017), em pesquisa com professores que realizam educação 

ambiental em 25 instituições superiores de ETP em Taiwan, concluíram que é 
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preciso ampliar a qualificação dos professores que possuem dificuldade em articular 

os temas geradores ambientais de multidisciplinar. 

Em uma análise comparativa, o que pode ser constatado é que no contexto 

da EPT são enfrentados os mesmos desafios da educação ambiental, para a 

formação de indivíduos com conhecimento geral e específico, conscientes do seu 

papel na sociedade, autônomos, participativos e capazes de avaliar e retroalimentar 

as concepções que norteiam suas ações, o que fundamenta as interfaces entre os 

temas. 

 

3.2.3 Interpretação das interfaces na realidade da educação ambiental e EPT 

 

As interfaces entre a EPT e EA não são apenas interligadas em relação às 

facilidades de articulação entre os temas, mas também, em limitações que 

configuram um desafio, conforme figura 4. 

 

Figura 4 – Esquema das interfaces entre EPT e educação ambiental e suas interpretações. 

 

Fonte: A Autora. 

 

A primeira interface entre a EPT e EA diz respeito à aproximação entre a 

comunidade acadêmica, a comunidade de entorno, governo e o setor produtivo. A 

academia não pode ficar isolada em suas convicções teóricas, é preciso que tenha 

acesso direto e constante com a comunidade em geral, para nos termos do sistema 
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dual alemão, possa contribuir com atualização de conteúdos, acesso à 

equipamentos de última geração e contato direto e dinâmico com profissionais da 

área (BIBB, 2014). 

Conclui-se, portanto, que a participação da comunidade escolar não diz 

respeito à interferência direta na indicação e solução dos problemas ambientais 

locais, a sua contribuição não pode ser uma imposição de membros externos à 

comunidade. A reciprocidade entre o entendimento da comunidade acadêmica e 

local por meio de facilitadores ambientais, no entanto, possibilitará a efetivação da 

educação ambiental com a mudança de consciência, discussão das necessidades 

locais, realização de diagnóstico e implementação e avaliação de planos de ação 

construídos por todos os envolvidos. Desta forma, somente com a inter-relação entre 

a teoria e experiência prática será possível a formação do profissional técnico de 

qualidade e com consciência ecológica. 

A segunda interface entre a EPT e EA é revelada pelas dificuldades de 

contextualização entre a teoria e a realidade. A análise pragmática contempla a 

possibilidade de inserir, no processo de aprendizagem, o saber já constituído pela 

comunidade acadêmica, desenvolvendo novas habilidades com base na utilização 

de metodologias ativas, tais como projetos, estudos de caso, solução de problemas, 

discussões (MATIC, 2014). Este reconhecimento está interligado ao perfil de 

formação da EPT, aliando teoria e rotina do mercado de trabalho. 

A articulação entre EPT e EA devem estar pautada nos quatro pilares da 

educação para o século XXI traçadas no relatório da Comissão Internacional sobre 

educação para século XXI, realizado pela UNESCO sob a coordenação de Delors 

(UNESCO, 1996), que consistem em: aprender a conhecer, aprender a conviver, 

aprender a fazer e aprender a ser.  

Partindo do princípio de que a educação não é um ato isolado, mas um 

complexo ato de aprendizagem ao longo da vida, os quatro pilares propostos por 

Delors são partes constitutivas de um todo, sendo que tais aprendizados são 

complexos e articulados entre si. 

Desta forma, os aprendizados que formam os pilares para a educação 

também, constituem fundamento para a inter-relação entre EPT e EA sob a 

perspectiva crítica de formação integral, humanística e ecológica.  
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A inter-relação entre os quatro pilares que devem nortear a educação no 

século XXI (UNESCO, 1996) e as interfaces entre a EPT e EA são apresentadas na 

Figura 5. 

 

Figura 5 – Esquema da inter-relação e aplicabilidade dos 4 pilares que devem nortear a educação no 
século XXI segundo Delors (UNESCO, 1996) e as interfaces entre a educação profissional 
tecnológica e a educação ambiental. 

 

 

 

Fonte: A Autora. 

 

Os aprendizados propostos por Delors se inter-relacionam entre si com 

fundamento na complexidade da formação educacional. Portanto, suas orientações 

devem fundamentar quaisquer discussões relativas à reestruturação do sistema de 

ensino da EPT, para incorporar competências e habilidades técnicas, humanísticas e 

ecológicas na formação dos indivíduos. 

Aprender a conhecer tem por objetivo que, cada indivíduo, compreenda o 

mundo que o cerca de forma a possibilitar a tomada de consciência de que tudo está 

inter-relacionado (UNESCO, 1996). Este pilar está relacionado à interface 

instrumental entre EPT e EA posto que reflete meios para que tomada de 

consciência ambiental pela comunidade. 
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Aprender a conviver  é a libertação dos preconceitos integrando os 

indivíduos e instigando o combate àquilo que nos limita a conhecer novas visões de 

mundo (UNESCO, 1996). Este pilar está relacionado à interface participativa entre 

EPT e EA que incentiva a discussão das necessidades e possibilidades de 

melhorias pela comunidade. 

Aprender a fazer consiste em aplicar na prática os conhecimentos teóricos, 

mas principalmente, a substituir as tarefas mecanizadas por ações integradas e com 

caráter intelectual ou mental (UNESCO, 1996). Para tanto, passam a ser 

indispensáveis aos trabalhadores competências e habilidades mais complexas, tais 

como trabalhar em equipe, comunicação e resolução de conflitos. Este pilar está 

relacionado à interface metodológica e instrumental entre a EPT e a EA que objetiva 

não somente a formação de profissionais críticos, mas também fornecer meios para 

a adequada articulação metodológica entre a EPT e EA com temas geradores 

contextualizados e práticas educativas ativas.  

Aprender a ser compreende o desenvolvimento de um indivíduo autônomo e 

capaz de desenvolver relações interpessoais que permitam a continuidade da sua 

educação no decorrer da vida (UNESCO, 1996). Este pilar está relacionado à 

interface instrumental em que o profissional também precisa desenvolver habilidade 

humanísticas e consciência crítica. 

Diante da análise crítica da interpretação dos pilares de Delors sob a ótica 

da EPT, conclui-se que, os mesmos possuem aplicabilidade direta sobre a relação 

EPT e EA contribuindo para a formação de profissionais com conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento da nova realidade. Porém, para 

cumprir sua responsabilidade ecológica a EPT precisa readaptar seu sistema de 

ensino para agregar perspectivas mais condizentes com realidade econômica, social 

e ambiental. A readaptação necessária pode ser iniciada com integração entre os 

pilares de Delors com as interfaces propostas nesta pesquisa constituindo 

fundamento para as discussões pela comunidade para que o objetivo final da 

educação integral e contínua do cidadão seja alcançado.  

A integração entre os aprendizados também foi discutida por Matic (2013) 

que analisou a eficácia dos resultados obtidos por discentes de graduação 

tecnológica na Croácia sobre temas de ecologia. Para tanto, realizou a comparação 

entre os resultados obtidos por discentes que foram submetidos à metodologias de 

ensino tradicionais e à metodologias com o uso novas tecnologias para a articulação 
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de temas ambientais na EPT, concluindo que àqueles que se submeteram à 

metodologia com o uso de novas tecnologias tiveram resultados quantitativamente 

mais eficazes do que os demais. Portanto, o uso de novas tecnologias auxilia na 

articulação entre EPT e educação ambiental, sendo que a seleção pelo docente de 

metodologias que melhor atendem aos objetivos propostos contribuí para estimular a 

participação e o interesse dos discentes sobre a temática ambiental. 

Deaconu et al. (2018) obtiveram resultados no mesmo sentido em estudo 

sobre a utilização de novas tecnologias nas metodologias de ensino voltadas à 

sustentabilidade no currículo da EPT de turismo, na Romênia. Ao realizar a 

comparação dos resultados obtidos entre estudantes submetidos ao ensino 

tradicional e ao ensino com tecnologia da informação concluíram que o aprendizado 

com o uso de novas tecnologias teve resultados mais eficazes. 

A demonstração das interfaces entre a EPT e educação ambiental serve 

como fundamento para que a comunidade acadêmica efetive a inter-relação entre os 

temas, mas há a necessidade de uma reestruturação escolar, de forma que os 

envolvidos se sintam parte do processo e possam alcançar os objetivos traçados em 

conjunto. Além disso, é necessário compreender a educação ambiental em todas as 

suas dimensões. Para tanto, os educadores devem ser capacitados para que 

possam identificar a sinergia entre os temas profissionais e sua contextualização 

com a sustentabilidade.  

As dimensões econômica, social, política, ética são tratadas constantemente 

nos currículos profissionais, e devem ser reconhecidas pelos educadores e atreladas 

entre si por meio de temas geradores. Adotando-se um enfoque em que os aspectos 

ambientais são compreendidos de forma crítica e problematizada há o estímulo para 

a educação ambiental crítica. 

Arenas (2010) conclui, nesse mesmo sentido, ao realizar análise da EDS no 

currículo da EPT na Colômbia. Afirma o autor que, naquele país as articulações 

entre os temas deveriam ser mais efetivas, já que a pedagogia crítica do trabalho e 

os seus reflexos sobre o desenvolvimento social e ambiental constituem incentivos 

para a conexão entre os temas. Tais elementos se sustentam pela meta de 

educação integral do profissional da EPT, afastando as dualidades impostas pela 

separação entre teoria e prática, fazer e pensar. Como sugestões para diminuir 

estas lacunas, o autor faz sugestões que estão em conformidade com as interfaces 

instrumental, participativa e metodológica ora apresentadas, tais como discutir os 
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problemas ambientais relacionados como o sistema produtivo, propor e implementar 

alternativas ecologicamente corretas nos processos produtivos e contextualizar os 

temas e soluções com a realidade local.  

As interfaces entre a EPT e educação ambiental, fundamentadas na tomada 

de decisão da comunidade acadêmica, são apresentadas de forma esquematizada 

no quadro 2, que sugere possibilidade de aplicação dessas interfaces na realidade 

acadêmica. 

 

Quadro 2 - Quadro demonstrativo das interfaces entre a EPT e a educação ambiental, as quais 
revelam as similaridade e diferenças entre os temas. 

CRITÉRIOS 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

EPT INTERFACES 

Conceito 

Instrumento para 
desenvolver relação 

harmônica com o meio 
em que vivemos (SAUVÉ, 

2005). 

Instrumento para formar 
cidadãos tecnicamente 

e socialmente 
qualificados (BRASIL, 

2012). 

 
Instrumento 

transformação de 
vida 

Objetivos
 
  

Formar cidadãos com 
Conhecimento, atitude, 

consciência, participação 
e avaliação. 

(BELGRADO, 1975). 

Formar profissionais 
com conhecimento, 

autonomia, consciência 
competências gerais e 

específicas, flexibilidade 
(BRASIL, 2000). 

 
Formação crítica e 

participativa 

Pilares 
Aprender à conhecer, 
fazer, conviver e ser 

(DELORS, 2008). 

Aprender à conhecer, 
fazer, conviver e ser 

(DELORS, 2008). 

Aprender à 
conhecer, 

conviver e ser 

Meta  
Educação ambiental 
crítica (GUIMARÃES, 

2004). 

Sistema dual (FIVE, 
2014). 

Formação integral 

Passos para 
alcançá-la 

Conscientização e 
capacitação do educador. 

Espaços de discussão. 
Participação da 

comunidade em todas as 
fases. 

Conscientização e 
capacitação do 

educador. 
Espaços de discussão. 

Participação da 
empresa no âmbito 

escolar. 

Conscientização 
discussão 

participação 

Sugestões  

Envolver os atores sociais 
na delimitação das 

necessidades ambientais 
locais. 

Práticas de atividades 
interdisciplinares 

Resolução de problemas 
com temas geradores. 

Contextualizar o tema 
com a experiência do 

aluno. 
Resolução de 

problemas. 

Contextualização 
participação 

metodologias 
ativas 

Fonte: A Autora. 

 

Para Grabowski e Kuenzer (2016), é a experiência pedagógica que permite 

a intermediação entre teoria e prática. Esse aspecto se constitui em um desafio aos 
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docentes da EPT, que devem tornar o conhecimento teórico, cada vez mais próximo 

à realidade que será encontrada pelo futuro profissional no seu ambiente de 

trabalho.  

A interpretação da teoria de acordo com a realidade do trabalho pode ser 

facilitada dependendo das práticas pedagógicas utilizadas pelo professor, para 

tanto, as práticas pedagógicas que envolvem a aprendizagem ativa por meio de 

projetos e problemas são as mais utilizadas nesta modalidade de ensino. 

Hasanefendic et al. (2016), ao pesquisar sobre a EPT em Portugal, indicam 

que a aprendizagem baseada em problemas e projetos é a metodologia dominante 

para esta modalidade de ensino, posto que possibilita a integração e participação do 

setor produtivo na formação do profissional de EPT. 

Diante desse fato, as propostas metodológicas, assim como o projeto 

político-pedagógico do ensino profissionalizante estimulam o pensar e, por 

consequência, fomentam a construção de uma concepção considerada por Tauchen 

(2006) como eco desenvolvimentista. 

Há a necessidade, porém, de analisar quais as estratégias pedagógicas são 

as mais eficientes para que os objetivos sejam alcançados. Os estudos sobre 

metodologias de ensino concluem que não há uma prática pedagógica que possa 

ser considerada correta, ou mais correta (LEAL FILHO et al., 2009). O docente pode 

e deve utilizar-se de metodologias diversas no decorrer da mesma aula. O 

importante é que saiba relacionar a metodologia mais eficiente para cada objetivo a 

ser alcançado, e que a mesma seja de acordo com as possibilidades de interação e 

necessidades da comunidade acadêmica. 

No caso da EPT, a especificidade se refere a discentes que possuem 

necessidade de uma formação rápida, contextualizada e baseada no aprender a 

fazer. Ao mesmo tempo, busca atender a crescente exigência do mercado de 

trabalho de profissionais com senso crítico, atento às inovações tecnológicas e 

ciente do seu papel no mundo. 

Esta interface reafirma resultado já obtido por Anderson (2008) ao concluir 

que a formação do trabalhador da EPT deve ser integral e ampla para toda a sua 

vida, possibilitando exercer a criticidade e motivando para o alcance de novas 

habilidades e não apenas para desempenhar uma função imediata e necessária 

para a sua empregabilidade momentânea.  
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As interfaces pedagógicas entre a EPT e educação ambiental contêm 

elementos facilitadores da articulação da educação ambiental no projeto pedagógico 

da EPT. Considerando que, tanto a EPT quanto a educação ambiental são 

fundamentadas na aprendizagem ativa, tal similaridade pedagógica, constituí um 

incentivo para a integração da educação ambiental nesta modalidade de ensino. 

Considerando as principais interfaces entre a EPT e a educação ambiental é 

possível o desenvolvimento de uma proposta para a aproximação entre essas duas 

modalidades, de forma que sejam supridas lacunas nesse campo de pesquisas. 

Para tanto, a discussão deve ser ampla de forma a constituir uma proposta aplicável 

e replicável para as diversas realidades a que as instituições de EPT estão 

impostas. 

 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na realidade de formação de profissionais da EPT a educação ambiental 

deve estar articulada na prática pedagógica. Várias são as interfaces entre a EPT e 

EA que podem ser aplicadas para fundamentar discussões da comunidade. 

A interface instrumental participativa reflete o necessário envolvimento de 

toda a comunidade para contribuir na formação dos trabalhadores da EPT com 

competências e habilidades voltadas ao desenvolvimento sustentável. Esta 

formação implica não apenas em competências e habilidades que integrem o “fazer”, 

mas, principalmente, desenvolvendo o “pensar” sobre os efeitos que causam ao 

meio ambiente contribuindo para o alcance do desenvolvimento sustentável.  

A interface metodológica demonstra que a EPT e a EA possuem como 

diferencial metodológico a necessidade de contextualização, que deve aliar teoria e 

prática, assumindo a aprendizagem ativa como principal modelo metodológico. A 

EPT e a educação ambiental não se resumem à formação de habilidades técnicas, 

mas, principalmente, habilidades pessoais, sociais e ambientais, de forma que o 

trabalhador cumpra o seu papel de cidadão e conhecedor do seu papel no mundo e 

dos efeitos das suas ações e omissões no âmbito pessoal e profissional. 

Tanto a experiência brasileira quanto a experiência internacional mostram 

que a educação ambiental na EPT deve ser desenvolvida com a participação e 

envolvimento do setor produtivo e da iniciativa privada possibilitando identificar com 
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clareza os potenciais do setor produtivo aliado aos preceitos do desenvolvimento 

sustentável. 

As interfaces entre a EPT e EA demonstram similaridades, tanto em relação 

aos incentivos de integração dos temas quanto em relação às suas limitações. Este 

resultado permite aprofundar a discussão de ambos os temas e fundamentar a 

definição de práticas pedagógicas ajustadas ao perfil do profissional técnico, 

evitando disparidades na definição de quais habilidades, competências e 

oportunidades de treinamento melhor atendem o resultado pretendido, ou seja, a 

formação de profissionais críticos e conhecedores dos seu papel na sociedade e os 

efeitos das suas ações e omissões no alcance do desenvolvimento sustentável. 

Conclui-se, portanto, que a EPT, apesar de fundada sob o viés produtivista, 

deve repensar o seu papel na sociedade atual e assumir a sua responsabilidade de 

enfrentamento da questão ecológica, sendo que as interfaces entre a EPT e a EA 

podem contribuir para fundamentar esta necessária mudança de atitude preparando 

os trabalhadores para a nova realidade que se apresenta. 

 

 

5 PERSPECTIVAS 

 

Diante da crise ambiental, a EPT não pode proporcionar formação 

profissional baseada somente no viés produtivista. Impõe-se que suas orientações, 

objetivos e práticas educativas sejam voltadas a formar profissionais que contribuam 

para uma sociedade sustentável. 

Para tanto, é indispensável que a EPT acolha e incentive as práticas 

sustentáveis e insira temas geradores ambientais de forma articulada com os 

conhecimentos técnicos necessários, a fim de que os profissionais estejam 

preparados para compreender a sua realidade pessoal, escolar e profissional e 

tomem decisões no mundo do trabalho vinculadas ao desenvolvimento sustentável. 

Considerando este contexto, sé necessário aprofundar os estudos e definir 

quais são as competências e habilidades esperadas desses novos perfis 

profissionais e como estas podem ser incorporadas no sistema educacional da EPT. 
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CAPÍTULO 2 

 

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 

 

RESUMO 

 

A Educação Profissional Tecnológica (EPT), na condição de fornecedora de 

mão de obra ao setor produtivo de um país, causa impacto direto ao meio ambiente. 

Neste sentido, deve assumir a responsabilidade em contribuir para minimizar os 

impactos ambientais, disseminando princípios de sustentabilidade. Somente com a 

articulação entre a EPT e a educação ambiental (EA) é possível formar 

trabalhadores críticos e com consciência dos efeitos que suas ações causam ao 

meio ambiente. O objetivo deste estudo é analisar os desafios da educação 

ambiental em uma instituição de educação profissional tecnológica, identificando as 

formas de articulação entre a EPT e EA, fornecendo fundamentos para que a 

comunidade acadêmica, de forma consciente e participativa, promova ações de 

educação ambiental. Para tanto, o procedimento metodológico foi um estudo de 

caso realizado no Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, PR, Brasil, com 

pesquisa aplicada, quali-quantitativa e descritiva, em que foram utilizadas como 

fontes de evidências documentos, grupos de discussão, entrevistas 

semiestruturadas e questionários. Para os dados qualitativos foi utilizada a análise 

de conteúdo e para os dados quantitativos, definição de variáveis com base no 

resultado qualitativo das etapas anteriores e análises estatísticas. Como resultados 

foram identificados desafios para a articulação entre a EPT e EA que consistem na 

falta de capacitação dos docentes, que não se sentem preparados para realizar a 

articulação entre os temas, na necessidade de adequar as ementas dos 

componentes curriculares que muitas vezes não contemplam temas geradores 

ambientais, a falta de tempo para cumprir o conteúdo programático e ainda realizar 

as intervenções sobre os aspectos ambientais, dificuldades em como inserir os 

temas geradores no contexto da EPT e a dificuldade de compreensão pelos 

discentes de que há vinculação entre o a formação profissional, o setor produtivo e o 

meio ambiente. Este estudo fornece fundamentos para que a comunidade supere os 
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desafios relacionados e articule os conteúdos de forma eficaz, assumindo a 

responsabilidade em formar profissionais críticos e com consciência ambiental. 

 

Palavras-chave: Ensino Técnico. Ensino Profissional. Temas geradores ambientais. 

Contextualização. Tema transversal. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A preocupação mundial com as questões ambientais fazem parte do 

cotidiano das organizações. No que diz respeito às instituições de Educação 

Profissional Tecnológica (EPT) é ainda mais relevante, posto que têm como princípio 

a formação integral e crítica de indivíduos para o mundo do trabalho conciliando 

inovação tecnológica e proteção ambiental. Nesse sentido, a articulação entre a EPT 

e a EA é um instrumento para conscientização da comunidade sobre a necessidade 

de mudança de atitudes. 

De forma geral, a articulação da EPT e EA é um desafio porque a formação 

profissional deve estar alinhada com o enfrentamento das questões ambientais pelo 

setor produtivo. A formação integral e crítica pode possibilitar a compreensão dos 

efeitos das ações e omissões sobre o meio ambiente e à sociedade. Arenas (2008), 

ao refletir sobre esses aspectos, sugere que a simples repetição de opiniões e 

tarefas não contribui de maneira efetiva para a mudança de atitude, é preciso ter 

consciência local e global com valores éticos, competências e habilidades 

relacionadas à sustentabilidade. 

Diante das interfaces entre EPT e EA, surgem delineamentos comuns que 

devem ser aprofundados, de forma a possibilitar que os temas ambientais estejam 

contextualizados de acordo com a realidade de trabalho, que exige cada vez mais 

competências humanísticas, técnicas e ambientais. 

Para contribuir na tomada de decisão para a readequação do sistema de 

ensino na EPT, é realizado o diagnóstico da percepção de docentes e discentes 

sobre a questão ambiental e como esta é articulada na EPT. Esta pesquisa se 

apropria do conceito de percepção ambiental defendida por Tuan (1980), em que  a 

percepção ambiental pode ser alterada por inúmeros fatores e constitui objeto de 

estudo indispensável para as complexas relações entre homem e meio ambiente. No 
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mesmo sentido, a mudança de atitude defendida pela educação ambiental prescinde 

de um diagnóstico sobre a percepção ambiental do indivíduo e da comunidade onde 

está inserido (MARIN et al., 2003). 

A conscientização da necessidade de mudanças de atitude não se sustenta 

pautado exclusivamente no sistema produtivista. Apesar da produção ser 

indispensável para o desenvolvimento de uma nação, é preciso garantir a 

continuidade das atividades em longo prazo com a formação de profissionais com 

habilidades e competências para tratar de questões ambientais atuais e futuras 

(NASCIMENTO; ARAÚJO; AMORIN, 2017). 

A compreensão de responsabilidades pode fornecer subsídios para a  

mudança de atitude e, para que a EPT possa promover essas mudanças, é 

fundamental o entendimento de que elas não devem ser impostas, mas precisam ser 

assumidas por todos os envolvidos.  

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa tem caráter quali-quatitativo e o procedimento 

metodológico adotado foi o estudo de caso realizado no Instituto Federal do Paraná, 

Campus Curitiba, PR, Brasil. O problema de pesquisa formulado foi: como um 

instituto de educação profissional e tecnológica desenvolve a formação dos 

estudantes, prevista no seu projeto político pedagógico, em relação às questões 

ambientais levando em consideração a sua articulação com a educação ambiental? 

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com seres 

humanos da Universidade Positivo (UP) sob o registro CEP 1.678.936 e emenda sob 

o registro 2.619.347 (anexos 1 e 2). 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil, foi criado 

em dezembro de 2008 pela Lei 11.892 (BRASIL, 2008). Em julho de 2018 possuía 

205 docentes, oito cursos técnicos na modalidade integrado ao ensino médio, 

dezesseis cursos técnicos na modalidade subsequente, seis cursos técnicos 
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subsequentes na modalidade ensino à distância, três cursos superiores e cinco 

cursos de especialização Latu Senso e um curso de Mestrado Profissional.  

Conforme informações cadastradas no Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica - SISTEC (BRASIL, 2018), o IFPR, Campus 

Curitiba, possuí, em 09/05/2018, os seus discentes distribuídos conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 - Número de discentes matriculados em 09/05/2018 no Instituto Federal do Paraná (IFPR), 
Campus Curitiba, PR, Brasil, nas modalidades de ensino ofertadas. 

Curso/Tipo À Distância Presencial Total 
Especialização Lato Sensu 0 232 232 

Mestrado Profissional 0 27 27 

Educação Profissional e Tecnológica 
Superior 

0 507 507 

Educação Profissional e Tecnológica 
Técnico 

1356 2945 3711 

Total Geral de Discentes 1356 3711 4477 

Fonte: SISTEC/MEC, 2018. 
 

Considerando se tratar de instituição de ensino público e gratuito o ingresso 

de discentes se dá por meio de teste seletivo. Do total de vagas, 80% são 

destinadas à inclusão social e 20% à concorrência geral. Das vagas reservadas à 

inclusão, 60% são voltadas a estudantes de escolas públicas, 10% para candidatos 

pretos ou pardos, 5% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência (IFPR, 

2018). 

 

2.2 SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Com o propósito de realizar um diagnóstico organizacional e da realidade da 

educação ambiental no IFPR, Campus Curitiba, foram identificados como sujeitos de 

pesquisa docentes e discentes de diferentes cursos da instituição.  

Para uma amostra representativa do corpo docente do IFPR, Campus 

Curitiba foram convidados 25 docentes, cujos dados foram obtidos aleatoriamente 

em  planilha de informações docentes que consta no site do IFPR, Campus Curitiba. 

O único direcionamento na determinação da amostra foi a participação homogênea 

de docentes representantes de todos os eixos de formação. Para tanto, foi 
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encaminhado e-mail apresentando a pesquisa e convidando docentes a participar da 

entrevista. Responderam ao convite 11 docentes e, após assinatura de termo de 

consentimento livre e esclarecido, realizou-se a entrevista no IFPR, Campus 

Curitiba, em horário marcado. 

Em relação aos 3.711 discentes de cursos presenciais,  a amostra foi 

constituída por 245 discentes integrantes de turmas dos cursos em que os docentes 

que participaram da pesquisa ministram ou já ministraram aulas. 

De acordo com a especificidade das relações dos sujeitos com a articulação 

entre EPT e EA, foram estabelecidas questões que nortearam os procedimentos 

metodológicos, principalmente, para a determinação das técnicas de coleta de 

evidências: coleta de dados secundários, grupo de discussão, entrevista 

semiestruturada e aplicação de questionários. 

i) Em relação aos docentes:  

Quem são os docentes de instituições de ensino técnico profissionalizante, e 

qual a sua formação? Qual a percepção dos docentes sobre meio ambiente e sobre 

a importância da educação ambiental? Como os docentes organizam atividades e 

implementação da educação ambiental nas disciplinas que ministram em cursos 

técnicos? Qual a contribuição dos docentes no diagnóstico de necessidades 

ambientais da instituição de EPT e na implementação de um programa de educação 

ambiental? 

ii) Em relação aos discentes:  

Quem são os discentes de instituição de ensino técnico profissionalizante? 

Qual (is) a(s) sua(s) percepção (ões) sobre meio ambiente e educação ambiental em 

suas vidas pessoais e acadêmicas? Qual (is) a(s) sua(s) percepção (ões) sobre a 

influência e efeitos das questões ambientais em suas formação (ões)  e em seus 

futuros trabalhos como técnicos? Qual (is) a(s) sua(s) percepção (ões) sobre a forma 

como a educação ambiental é inserida currículo do curso técnico? 

 

2.3 COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

As informações foram obtidas utilizando-se de quatro diferentes técnicas de 

coleta de evidências. Essas técnicas foram aplicadas em quatro etapas que 

ocorreram subsequentemente conforme pode ser observado na figura 1. 
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Figura 1 - Etapas empregadas para o diagnóstico organizacional e da realidade da educação 
ambiental no Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil. 

 

Fonte: A Autora. 

 

A primeira etapa consistiu na pesquisa de dados secundários com a 

finalidade de ampliar e aprofundar o conhecimento do caso em estudo. A coleta de 

dados foi realizada a partir da busca de informações em conteúdo no site do IFPR 

Campus Curitiba, (www.ifpr.edu.br), bem como em documentos institucionais, onde 

constam características estruturais, funcionais e pedagógicas, e levantamento da 

legislação aplicável à instituição de ensino pesquisada. Foram buscadas as 

seguintes informações: dados de sua fundação, quantidade de cursos ofertados, 

quantidade de docentes e discentes, formas de localização dos institucionais pela 

comunidade interna e externa, análise dos documentos institucionais administrativos 

e pedagógicos. Foi realizado o levantamento e análise dos Projetos Pedagógicos de 

Curso (PPCs) dos cursos técnicos na modalidade integrado e subsequente, os quais 

são disponibilizados em sua íntegra no site do IFPR, Campus Curitiba. 

A segunda etapa, consistiu na realização de grupos de discussão com 

docentes, técnica de pesquisa utilizada para produzir e registrar discursos de grupo 

em relação aos objetivos da pesquisa. 

O grupo de discussão possuí diferenciais em relação às demais técnicas 

grupais, os quais atendem com mais propriedade os resultados buscados pela 

pesquisa. Weller (2006), ao realizar pesquisa sobre a origem e aplicação de grupos 
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de discussão,  destacou dentre as diversas tipologias para sua utilização, a tipologia 

de formação educacional, quando se tem por objetivo comparar diferentes tipos de 

escola ou de discentes, explorando a opinião coletiva dos participantes.  Como 

diferencial instrumental, o grupo de discussão é mais flexível, aberto e com 

influência mínima do moderador nas falas dos participantes. Em relação ao 

conteúdo, o grupo de discussão tem como diferencial direcionar os participantes 

para um consenso sobre os objetivos da investigação, ao contrário, por exemplo, do 

grupo focal em que os participantes partem de um consenso fornecido pelo 

moderador, que apenas coleta opiniões sobre esse consenso (WELLER, 2006; 

GODOI, 2015).  

O grupo de discussão foi realizado com os objetivos de: estimular a 

participação na discussão e levantamento de dados que subsidiaram a elaboração 

de roteiro de entrevista semiestruturada para docentes e a elaboração de 

questionário para discentes; e refletir e conscientizar sobre o seu papel como 

articulador da EPT com a educação ambiental e necessidades da comunidade 

acadêmica.  

Os grupos de discussão foram realizados nos dias 08/11/2017 e 09/11/2017 

e foram precedidos de comunicação formal ao coordenador de dois colegiados do 

IFPR, Campus Curitiba. Participaram dos grupos de discussão docentes integrantes 

dos colegiados do Curso Técnico Subsequente em Administração e Curso Técnico 

Integrado em Contabilidade.  

Após a apresentação da presente pesquisa aos participantes, as discussões 

ocorreram em um tempo médio de 30 minutos e foram mediadas pela pesquisadora 

com base no roteiro constante no apêndice B, que ordenou os temas de forma a 

explorar a opinião coletiva e estimular os docentes a discutir sobre as vivências do 

grupo em relação à articulação da educação ambiental na EPT, bem como, ações 

praticadas, desafios enfrentados e sugestões de ações. As discussões geradas 

pelos participantes dos grupos de discussão aliadas ao referencial teórico sobre o 

tema, formaram a base para a elaboração de roteiro de entrevista semiestruturada, 

aplicada na terceira etapa da coleta de dados. 

A terceira etapa, que consistiu na realização de entrevista semiestruturada 

com docentes foi efetuada com o objetivo de obter maior representatividade da 

população de docentes do IFPR, Campus Curitiba e melhorar a base de informações 
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para a tomada de decisões. O roteiro de entrevista semiestruturada para docentes 

foi dividido em quatro blocos, conforme figura 2. 

 

Figura 2 - Divisão do roteiro de entrevista semiestruturada aplicada aos docentes do Instituto Federal 
do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil, com o intuito de analisar os desafios para articulação 
da Educação Profissional Tecnológica com a educação ambiental. 

 

Fonte: A Autora. 

O roteiro de entrevista semiestruturada (apêndice B) foi elaborado com dois 

objetivos. O primeiro, para aprofundar o diagnóstico da educação ambiental na EPT 

e identificar por meio dos relatos dos docentes os desafios enfrentados para a 

articulação da educação ambiental na EPT. Especialmente, buscou explorar o 

entendimento e a percepção dos docentes sobre o meio ambiente, educação 

ambiental, formação de temas geradores, metodologias mais adequadas para 

inclusão da educação ambiental em cursos técnicos, facilidades e dificuldades para 

inclusão da educação ambiental em cursos técnicos, receptividade dos discentes 

sobre os temas geradores, interesse e contribuição do docente em um grupo de 

estudos sobre o tema, sugestões de ações de educação ambiental relacionados ao 

aspecto estrutural e comportamental do IFPR, Campus Curitiba e demais temas que 

surgiram espontaneamente. 

O segundo objetivo, como procedimento metodológico para a obtenção das 

variáveis e categorias de codificação a serem utilizadas na análise de dados da 4ª 

etapa da coleta de informações, que foram os questionários aplicados aos discentes.  

Após elaboração, foi revisado por docente da disciplina de metodologia 

científica do IFPR, Campus Curitiba, por pesquisador da área de educação 
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ambiental e foi submetido a um pré-teste com dois docentes para validação e 

sugestão de adequações necessárias. 

Na tabela 2 são identificados os cursos ofertados pelo IFPR, Campus 

Curitiba, por eixo do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2016) e o 

percentual de docentes entrevistados, que atuam em cada um dos eixos temáticos.  

Tabela 2 - Identificação dos cursos ofertados pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil, nos diferentes eixos formativos e percentual de docentes entrevistados por eixo 
(n=11). I – curso na modalidade integrada; S – curso na modalidade subsequente. 

 

EIXO 

 

CURSOS OFERTADOS 

PERCENTUAL DE 

ENTREVISTADOS POR EIXO 

(%) 

Ambiente e Saúde 
Enfermagem, Massoterapia, Prótese 

Dentária, Radiologia, Saúde Bucal. 
18,1 

Controle e Processos 

Industriais 

Mecânica (I,S). Eletrônica (I). 

Eletromecânica. Eletrotécnica. 
36,3 

Gestão e Negócios 
Administração (I,S). Contabilidade. 

Transações Imobiliárias. 
27,1 

Informação e 

Comunicação 

Informática. Programação em Jogos 

Digitais. Telecomunicações. 
0,0 

Infraestrutura Edificações. 0,0 

Produção Cultural e 

Design 

Processos Fotográficos (I, S). 

Produção de Áudio e Vídeo. 
18,1 

Produção Industrial Petróleo e Gás (I). 18,1 

Turismo, hospitalidade 

e lazer 
Eventos 9,0 

Fonte: A Autora. 

 

Considerando que os docentes atuam, concomitantemente, em diversos 

eixos, não é possível determinar a exata quantidade de docentes que atuam em 

cada eixo, uma vez que ocorrem constantes alterações no decorrer dos semestres 

letivos. Da mesma forma, o mesmo docente entrevistado pode constar em mais de 

um eixo, nas situações em que ministra aulas de forma concomitante em cursos de 

eixos distintos.  

As entrevistas ocorreram durante os meses de novembro e dezembro de 

2017, com uma duração média de 30 minutos. As entrevistas foram gravadas e 

degravadas, exclusivamente, para serem utilizadas na análise dos dados pela 

pesquisadora. 

A etapa 4 foi realizada por meio de aplicação de questionários aos 

discentes, que foram elaborados com o objetivo de determinar a importância da 

educação ambiental na rotina pessoal, escolar e no futuro profissional dos discentes, 
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assim como para confrontar os dados obtidos nas entrevistas semiestruturadas 

aplicadas aos docentes em relação à articulação da educação ambiental nas 

disciplinas técnicas. 

Antes da aplicação dos questionários foi realizado um pré-teste com o intuito 

de evitar a tendenciosidade e possíveis dúvidas quanto à compreensão dos 

questionamentos. Após a adequação de alguns termos e mudança de ordem de 

questões os mesmos foram finalizados.  

Os questionários foram aplicados nos meses de abril e maio de 2018 para 

245 discentes. A forma de seleção destes discentes considerou as turmas em que 

os docentes que participaram da entrevista semiestruturada ministram ou já 

ministraram aula. Foi priorizada a aplicação dos questionários para discentes do 

último ano ou semestre de curso, tendo em vista que estes tiveram maior 

convivência na instituição e já cumpriram maior parte da carga horária dos cursos 

em que estão matriculados e, para tornar a amostra mais heterogênea possível, 

foram entrevistados discentes dos períodos da manhã, tarde e noite, bem como dos 

cursos técnicos integrados e subsequentes. 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi realizada com base no modelo descrito por Bardin 

(2004), utilizado em pesquisas qualitativas.  

A análise de conteúdo permeou toda a análise de dados desta pesquisa, 

desde os dados qualitativos até a definição de categorias para a elaboração dos 

instrumentos de pesquisa quantitativos. 

 Os resultados da análise do PPCs consistiu em fundamento para a 

elaboração do roteiro do grupo de discussão, cujos resultados subsidiaram a 

elaboração do roteiro de entrevistas semiestruturadas a fim de aprofundar o 

diagnóstico da percepção dos docentes sobre o tema.  

Da mesma forma, o resultado da análise de conteúdo das entrevistas foi a 

fundamentação para a elaboração do questionário aplicado aos discentes.  

Diante desta interligação entre os instrumentos de coleta e os dados obtidos,  

é possível realizar a triangulação dos dados, comparando as percepções e 

entendimentos entre os sujeitos de pesquisa e, com isso, validando os resultados. 
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Após as adaptações referente ao tema e aos objetivos da pesquisa as 

etapas da análise de dados qualitativa e quantitativa utilizadas na análise dos PPCs, 

grupo de discussão, entrevistas e questionários, são esquematizados na figura 3. 

 

Figura 3 - Etapas da análise de dados qualitativa e quantitativa utilizada na pesquisa com docentes e 
discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil, com o intuito de 
analisar os desafios para articulação da Educação Profissional Tecnológica com a ambiental. 

 

Fonte: A Autora. 

 

A maior confiabilidade dos resultados do presente estudo foi obtida a partir 

da triangulação das fontes de dados, conforme proposto por Martins (2008), 

realizando o confronto entre os PPCs, as considerações dos docentes nos grupos 

de discussão, as respostas obtidas pela aplicação das entrevistas semiestruturadas 

e dos questionários aplicados aos discentes. Esse confronto das informações 

obtidas permitiu a determinação de convergências e divergências nos resultados 

embasadas na análise de conteúdo realizada nas quatro etapas da coleta de 

informações. 

 

2.4.1 Análise dos Projetos Pedagógicos de Cursos 

 

Os PPCs selecionados foram analisados destacando os seus dados 

descritivos: nome do curso, modalidade, data de elaboração ou da última 
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atualização do PPC. Foram analisados 11 PPCs e suas 296 ementas de 

componentes curriculares de cursos técnicos do IFPR, Campus Curitiba, PR, Brasil.  

Especificamente, na análise individual de cada componente curricular, foi 

verificada a quantidade de componentes em cada curso, a sua denominação e a sua 

localização temporal no curso. Após, foi feito o levantamento de informações acerca 

da denominação, conteúdo e objetivo de cada componente curricular. Especial 

atenção foi dada, à menção de questões ambientais seja de forma direta ou indireta. 

Foi realizada análise de conteúdo das informações obtidas que possibilitou a  

codificação e classificação das informações em 12 categorias que englobaram 

temas ou conteúdos similares, descritas como: relações com o meio, educação 

ambiental, sustentabilidade, ecologia, energia, impactos, legislação, matéria prima, 

projetos, qualidade de vida, resíduos, e paisagem.  

Essas mesmas categorias serviram, para embasar a codificação das 

informações das análises das entrevistas semiestruturadas aplicadas aos docentes 

e dos questionários aplicados aos discentes, demonstrando que a análise de 

conteúdo foi utilizada a técnica utilizada no decorrer de toda a pesquisa. 

 

2.4.2 Análise dos grupos de discussão e entrevistas 

 

As informações obtidas com o roteiro dos grupos de discussão e aplicação 

das entrevistas semiestruturadas foram transcritas e expostas à análise de 

conteúdo, seguindo os passos propostos por Bardin (2004) em que: (a) o 

pesquisador deve transcrever as entrevistas, proceder com a leitura do material, 

classificando e organizando os dados em diferentes tipos, (b) identificar as ideias 

gerais, buscando um sentido das informações, e (c) codificar as informações, 

organizando-as de forma agrupada em categorias.  

A fase de análise, após a divisão das informações em categorias foi 

realizada em dois passos, i) descrição analítica e ii) interpretação referencial.  

i) Para a descrição analítica foram realizados os seguintes procedimentos:  

a) Categorização de dezesseis unidades de contexto correspondente a cada 

um dos objetivos da pesquisa, sendo atribuída uma legenda de cor para cada uma 

das categorias, descritas como: meio ambiente, rotina pessoal, rotina profissional, 

percepção discentes sobre a rotina, educação ambiental, formas de articulação, 

formalização da articulação, importância da articulação, limitações, incentivos, tema 
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gerador, projetos, mercado de trabalho, capacitação, sugestões para a estrutura 

física, sugestões comportamental. 

b) Leitura aprofundada da transcrição das entrevistas com localização e 

marcação das unidades de contexto em toda a transcrição com a respectiva legenda 

de cor. 

c) Identificação na transcrição das entrevistas, de forma rápida e precisa, da 

informação referente a cada um dos objetivos da pesquisa. 

 d) Elaboração de planilha sintetizando similaridades e divergências entre o 

conteúdo das informações de cada entrevistado. 

 ii) Para a interpretação referencial foram realizados os seguintes 

procedimentos:  

a) estabelecimento de inter-relações entre o estado da arte, a forma como os 

sujeitos de pesquisa transmitem as informações e como estes percebem os 

objetivos da pesquisa. 

b) sustentação dos resultados da triangulação da análise em trechos 

selecionados das entrevistas. 

 

2.4.3 Análise dos questionários 

 

Os questionários aplicados aos discentes foram numerados totalizando 245 

questionários. Foi criado um arquivo no Excel, contendo quatro abas.  

Na primeira aba, denominada de “legenda”, foram desmembradas 57 

variáveis do questionário, sendo atribuída para cada uma das variáveis um nome. 

Na sequencia, foi atribuído um número de zero à dez, dependendo da quantidade de 

respostas possíveis para cada uma das variáveis. Na sequencia, foi identificado, ao 

lado de cada uma das variáveis as possíveis respostas que poderiam ser atribuídas 

pelos respondentes do questionário, sendo atribuído um número para cada uma das 

possíveis respostas de cada variável.  

Na segunda aba, denominada de “análise de dados” foi realizada a 

codificação das respostas obtidas nos 245 questionários para cada uma das 57 

variáveis de acordo com a legenda e o número atribuído à cada uma das variáveis 

definidas na primeira aba. 

A terceira e quarta aba do arquivo Excel, denominadas respectivamente de 

“caso prático outros” e “temas geradores outros” foram utilizadas para analisar as 
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respostas das duas opções abertas do questionário que possibilitavam ao 

respondente marcar a opção “outros” e escrever outra opção caso não marcasse 

nenhuma das apresentadas nas referidas questões. Foram transcritas quinze 

respostas abertas, que foram objeto de análise de conteúdo.   

Durante o levantamento das informações, foram descartados 16 

questionários que continham falha no preenchimento total ou parcial de questão ou 

item de questão. 

Após a tabulação das informações, foi realizada análise descritiva dos dados 

referente à frequência absoluta e porcentagens das respostas coletadas através do 

software IBM Statistical Package for the Social Sciences - IBM SPSS Statistics, 

sendo que os gráficos foram elaborados utilizando o Excel.  

De forma a complementar às análises descritivas, foi realizado teste de 

esfericidade de Bartlett e KMO, para confirmar se a análise fatorial é aplicável ao 

conjunto de dados na pesquisa. Como os resultados obtidos, em ambos os testes, 

concluiu pela aplicabilidade de análise fatorial, a mesma foi realizada com o objetivo 

de definir o conjunto de variáveis do questionário que são inter-relacionadas entre si 

e quais os fatores principais que explicam o conjunto de variáveis. Uma vez 

definidos os fatores, esses foram nomeados de acordo com os objetivos das 

variáveis que os integram, possibilitando que cada fator represente a síntese do seu 

agrupamento estatístico.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DIAGNÓSTICO EM RELAÇÃO AOS PPCS  

 

Os resultados e discussão são apresentados na mesma sequência em que 

foram realizadas as etapas de coleta de dados. 

Dos 11 PPCs e 296 ementas de componentes curriculares analisados, foram 

identificadas menções a temas ambientais em apenas 33 componentes curriculares, 

totalizando 57 registros, sendo o conteúdo de cada menção classificado em 

categorias (figura 4Figura 4). 
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Figura 4 - Quantidade de menções à temas ambientais identificadas nas 296 ementas de 
componentes curriculares dos 11 PPCs de cursos em que foi realizada pesquisa sobre os desafios da 
EPT e da educação ambiental no Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil e 
sua distribuição em categorias. 

 

Fonte: A Autora. 

 

Foi elaborada nuvem de palavras em que o destaque no tamanho das 

palavras corresponde proporcionalmente à quantidade de menções nos PCCs de 

temas ambientais por categoria (figura 5).  

 

Figura 5 - Nuvem de palavras dos temas ambientais que foram mais mencionados nos PPCs dos 
cursos e nas ementas dos componentes curriculares dos cursos em que foi realizada pesquisa sobre 
a articulação da EPT e a educação ambiental do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil.  

 

Fonte: A Autora. 
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As categorias de temas geradores ambientais que foram citadas em maior 

número nos PPCs e ementas, com nove registros cada, foi sustentabilidade e 

impactos. 

Na sequência, foi realizada a classificação por eixos para analisar 

tendências de temas geradores de acordo com as características e objetivos dos 

cursos de cada eixo formativo. 

 

Figura 6 - Gráfico de radar demonstrando a distribuição dos temas geradores mais citados nos PPCs 
e ementas dos cursos por eixo formativo do Instituto Federal do Paraná, Campus Curitiba, PR, Brasil. 
(n=229). 

 

Fonte: A Autora. 

 

Infere-se que, a distribuição dos temas geradores por eixo formativo segue 

tendências relevantes. Os componentes curriculares do eixo núcleo comum são os 

que possuem maior quantidade e variedade de temas geradores ambientais, tais 

como, ecologia, energia, impactos e relações com o meio ambiente. Este resultado 

pode ser justificado pelo fato de que são componentes curriculares obrigatórios a 

todos os cursos integrados ao ensino médio. Em relação aos demais componentes 
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curriculares técnicos dos cursos integrado ou subsequente, verifica-se tendência de 

temas geradores relacionados à qualidade de vida para os cursos do eixo ambiente 

e saúde e dos temas resíduos e impactos para os cursos do eixo de produção 

industrial.  

Infere-se que o resultado obtido está em conformidade a definição de fato 

gerador ambiental de Tozoni-Reis (2006), consistente na codificação e 

problematização da situação ambiental. Considerando que os temas geradores mais 

citados nos PPCs e ementas dos cursos do Instituto Federal do Paraná (IFPR), 

Campus Curitiba, PR, Brasil se referem à sustentabilidade, impactos, resíduos e 

relações com o meio, os mesmos possuem relação com o mundo do trabalho e com 

a EPT, cumprido com o seu propósito de dialogar com a realidade da comunidade 

local.  

De outro lado, em 88,8% dos componentes curriculares analisados, não há  

menção à temática ambiental, mesmo naqueles que possuem objetivo diretamente 

relacionado à questão ambiental, como no componente curricular “Temas 

Contemporâneos” que é obrigatório a todos os cursos técnicos na modalidade 

integrado. Este componente curricular, que possuí abordagem atual e crítica, pode 

constituir em instrumento para a interdisciplinaridade e transversalidade dos temas 

ambientais em todos os cursos técnicos na modalidade integrado. 

De Oliveira Lacerda et al. (2014) realizaram análise de PPC de cursos 

superiores em administração de 32 universidades no Estado da Paraíba, Brasil e 

obtiveram resultados similares, concluindo que 23% dos cursos analisados não 

possuem nenhum componente curricular com denominação diretamente relacionada 

a questões ambientais. Os autores sugerem a inserção, não apenas de 

componentes curriculares, mas também, o aprofundamento das pesquisas para 

identificar se a temática ambiental é tratada de forma transversal nos demais 

componentes curriculares do curso.  

Verifica-se que o aprofundamento sugerido pelos autores foi efetivado na 

análise dos PPCs dos cursos do IFPR, Campus Curitiba, uma vez que não foram 

apenas analisadas as denominações dos componentes curriculares, mas a análise 

de conteúdo das suas ementas, o que permitiu analisar não somente a articulação 

direta dos temas ambientais, mas também eventual articulação transversal.  

Desta forma, as constatações decorrentes da presente pesquisa, permite  

inferir que: 
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a) realmente não há nenhuma menção aos temas ambientais no decorrer 

dos conteúdos; 

b) apesar de não haver formalização de inclusão do tema ambiental no PPC 

ou ementa, o docente que ministra a disciplina, faz a complementação e articula 

temas ambientais informalmente; 

c) apesar da não formalização na ementa e nem inserção informal pelo 

professor, o restante dos componentes curriculares do curso possuem a 

responsabilidade em resgatar os temas ambientais de forma transversal.  

A confirmação destas hipóteses será discutida quando forem agregados a 

seguir os resultados obtidos pelas demais etapas da pesquisa, entrevista aos 

docentes e o questionário aplicado aos discentes. 

 

3.2 DIAGNÓSTICO EM RELAÇÃO AOS DOCENTES 

 

Os resultados gerados pelos grupos de discussão permitiram, aos docentes, 

uma reflexão sobre a importância da articulação da EPT com a educação ambiental. 

Os docentes citam algumas características peculiares à EPT que impõem a 

adequação da forma como os conteúdos devem ser apresentados priorizando a 

contextualização com práticas pedagógicas ativas que realizem a integração da 

teoria com a prática.  

Apesar de parte dos docentes relacionarem a educação ambiental com os 

conteúdos das disciplinas técnicas, a maioria não a formaliza, o que acaba por 

dificultar o levantamento de informações nos documentos pedagógicos. As 

discussões também, permitiram inferir que, apenas os docentes que possuem 

familiaridade com questões ambientais ou cujas disciplinas possuem relação direta 

com aspectos ambientais declaram não ter dificuldades em relação à 

contextualização de suas disciplinas técnicas com os respectivos conteúdos 

ambientais. Os docentes que relataram dificuldades para realizar a articulação com 

as disciplinas técnicas foram aqueles que não possuem proximidade com o tema ou 

que ministram disciplinas que não tem relação com a questão ambiental de forma 

explícita. 

Apesar dos desafios relatados pelo grupo, ao final das discussões, de forma 

espontânea e colaborativa os docentes passaram a relatar e a buscar exemplos de 
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temas geradores aplicáveis às disciplinas técnicas daqueles docentes que 

declararam ter dificuldades em realizar a articulação dos temas ambientais com os 

seus conteúdos técnicos.  

As conclusões dos docentes no grupo de discussão foi no mesmo sentido de 

Demajorovic e Martão (2014) que avaliaram como desenvolver competências para a 

sustentabilidade e concluíram que as práticas interdisciplinares são as mais 

adequadas, posto que contribuem para a visão crítica e sistêmica necessárias para 

a formação de consciência ecológica. Os autores ressaltam a importância das  

instituições de ensino e do mercado de trabalho em fomentar a qualificação e 

colocação profissional de indivíduos com este novo perfil para que possam 

efetivamente contribuir com o desenvolvimento sustentável. 

Este momento acarretou como principal resultado o interesse do grupo sobre 

o tema e um esforço coletivo para reforçar a importância da educação ambiental e 

buscar fundamentos para a sua articulação com a EPT. No quadro 1 são 

apresentados os temas geradores que emergiram do grupo de discussão. 

 

Quadro 1 - Temas geradores sugeridos pelo grupo de discussão realizado com docentes do Instituto 
Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil com o intuito de analisar os desafios para 
articulação da Educação Profissional Tecnológica com a educação ambiental. 

ÁREA CONTRIBUIÇÃO 

Psicologia Ações ambientais que podem ser adotadas por empresas para melhoria 
da relação entre funcionários e seu ambiente de trabalho. 

Marketing Como a menção de palavras ligadas à sustentabilidade pode ser 
inseridas na missão ou estratégia de empresas e qual o seu efeito 
perante os consumidores. 

Contabilidade Como os riscos ambientais podem integrar a contabilidade empresarial. 

Todas as 
áreas 

A importância em compreender os efeitos de suas ações no meio 
ambiente (resíduos, consumo). 
Discussão sobre notícias atuais que possuam relação com temas 
ambientais (impactos, desastres ambientais).  

Fonte: A Autora. 

 

Os resultados obtidos pelo grupo de discussão permitiram uma visão geral 

de como os docentes se relacionam com a temática ambiental, em relação à 

importância, forma de inserção, percepção em relação às oportunidades de 

articulação entre os temas e, principalmente, qual as dificuldades enfrentadas, 

servindo como parâmetro para a construção do roteiro de entrevista 

semiestruturada. 
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 A caracterização da amostra foi realizada com a atribuição de número para 

cada docente entrevistado, descrição das informações profissionais como o tempo 

total de magistério, tempo de magistério em curso técnico profissionalizante, 

titulação, área de formação e eixo de atuação, nos termos da padronização utilizada 

pelo Ministério da Educação no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 

2014), obtendo-se os resultados do quadro 2. 

 

Quadro 2 - Caracterização dos docentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, 
Brasil, entrevistados com o intuito de analisar os desafios para articulação da Educação Profissional 
Tecnológica com a educação ambiental. 

DOCENTE 
TEMPO DE 
DOCÊNCIA  

(ANOS) 

TEMPO DE 
DOCÊNCIA  
EPT (ANOS) 

TITULAÇÃO 
EIXO 

FORMAÇÃO 
 

EIXO 
ATUAÇÃO 

 

1 7  5 Mestre Engenharias 
Controle e 
processos 
industriais 

2 20  9 Doutor Engenharias 
Informação e 

telecomunicação  

3 10  8 Mestre 
Ciências 
sociais 

aplicadas 

Gestão e 
negócios 

4 7  7 Mestre Engenharias 
Controle e 
processos 
industriais 

5 17  6 Mestre 
Ciências 
sociais 

aplicadas 

Hospitalidade e 
lazer 

6 22  9 Mestre  
Ciências da 

saúde 
Ambiente e 

saúde 

7 10  7 Doutor Engenharias 
Controle e 
processos 
industriais 

8 22  21 Doutor 
Ciências 

biológicas 
Núcleo comum 

9 11  7 Doutor 
Ciências da 

saúde 
Ambiente e 

saúde 

10 12  6 Especialista Engenharias 
Controle e 
processos 
industriais 

11 27  7 Doutor Engenharias 
Controle e 
processos 
industriais 

Fonte: A Autora. 

 

Dos docentes entrevistados, a maioria possui pós-graduação Stricto sensu, 

nenhum deles em área ambiental ou correlata.  
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O tempo de magistério na EPT é uniforme, já que a maioria atua nesta 

modalidade de ensino entre 5 a 10 anos e apenas um deles atua há mais de 20 

anos. Esta uniformidade pode ser justificada pelo fato de que o IFPR, Campus 

Curitiba, foi criado em 2008, e os docentes passaram a atuar no ensino técnico e 

profissionalizante após o ingresso na instituição. A totalidade dos docentes já 

exerciam o magistério em outras modalidades de ensino antes de ingressarem no 

IFPR, Campus Curitiba, e os tempos de exercício de magistério, incluindo as demais 

modalidades de ensino, são variáveis entre 7 e 27 anos. 

Como forma de aprofundar a compreensão da prática educativa ambiental, 

buscou-se identificar as concepções socioambientais dos entrevistados. A 

comparação da análise de conteúdo com o referencial teórico sobre o tema 

possibilitou a identificação dessas vertentes e, principalmente, a compreensão das 

respostas. 

Como não há um consenso sobre o conceito de meio ambiente, o que se 

traduz do discurso dos entrevistados é a percepção que possuem acerca do tema, 

ou seja, a visão que possuem sobre meio ambiente advém de sua realidade, 

conhecimento, vivências e valores (Tuan, 1980). Aspectos esses também, 

observados por De Moura Carvalho (2017) que, ao estudar a formação do sujeito 

ecológico, concluiu  que as compreensões dos educadores ambientais se inter-

relacionam com a sua visão de mundo, experiências e expectativas de 

transformação.  

Sendo assim, pactua-se, na presente pesquisa, deste entendimento, 

ressaltando que pluralidade de percepções sofre influências da formação, área de 

atuação e rotina de vida pessoal e acadêmica de cada docente. 

Quando questionados acerca de seu entendimento sobre meio ambiente foi 

identificado no relato de oito docentes conteúdos referentes à relação ou inter-

relação entre homem e meio ambiente, demonstrando referência à concepção 

ecocêntrica, que compreende o homem como parte integrante do meio ambiente e 

que se relaciona com ele, portanto, os docentes compreendem que, tanto o ser 

humano quanto a natureza são parte integrante do meio ambiente, inexistindo 

qualquer relação de hierarquia ou submissão entre eles.  

Esta concepção pode ser exemplificada conforme relato do docente 3 com 

eixo de formação em ciências sociais: “Engloba a natureza e o ser humano. Tudo 

que há na Terra como essência de vida.”  
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E pelo docente 7 com eixo de formação em engenharias: “É um conjunto de 

seres vivos de fatores bióticos e abióticos, aquilo tudo interagindo, 

concomitantemente.” 

As preocupações locais também são citadas, de forma complementar ao 

entendimento ecocêntrico, o que demonstra que os docentes compreendem que o 

ser humano está inserido no meio e, portanto, não deve se preocupar apenas com 

os desastres ou impactos de grande porte, mas, principalmente, com o que acontece 

ao seu redor. Esta concepção foi identificada no relato do docente 10 com eixo de 

formação em engenharias: 

 

“Tudo aquilo que está no nosso entorno. Não só a natureza como todas as 

pessoas acreditam, mas como o próprio cidadão que vive comigo, a minha 

rua, a minha casa, o meu vizinho”. 

 

Em contrapartida, no relato de dois docentes foi identificado como núcleo 

conteúdos relacionados à impactos, narrando uma preocupação com a ação do 

homem e dos impactos que ele causa ao meio ambiente, concluindo por uma 

concepção de meio ambiente conservacionista, em que o homem é visto como um 

agente de degradação do meio ambiente pela prática de ações impactantes.  

Esta concepção foi identificada no relato do docente 5 com eixo de formação 

em ciências sociais aplicadas: “Para mim engloba toda a situação que você vê no 

dia a dia. Porque tudo o que você faz vai dar um impacto no meio ambiente.”  

E pelo docente 9 com eixo de formação em ciências da saúde:  “É tudo o 

que envolve as pessoas e todas as relações com o meio e principalmente os 

impactos que nós causamos.” 

Em apenas um relato foi verificado entendimento de meio ambiente com 

visão de superioridade do ser humano, caracterizado como antropocêntrico. Este 

entendimento confere ao meio ambiente caráter utilitarista, em que a função do meio 

ambiente é servir às necessidades do homem também, conforme relato do docente 

1 com eixo de formação em engenharias: 

 

Conceito de meio ambiente. Tentando voltar às aulas de biologia, seria a 

relação fauna e flora e quem sabe o aspecto ou impacto do ser humano 

neste ambiente, que até então era hostil, em tempos primitivos, e hoje em 

dia é dominado.  



90 
 

 

Esta concepção, em que o homem não se entende como parte integrante do 

meio ambiente ou que é visto como um ser impactante e desconectado do meio 

ambiente, consiste em um desafio para articulação da educação ambiental com a 

EPT, visto que, iniciativas de inserção de conteúdos ambientais de sob esta ótica, 

abordará apenas a lógica mercantilista e exploradora de meio ambiente reduzindo a 

educação ambiental à apenas uma única dimensão (TEIXEIRA et al., 2017; 

GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2005;).  

Quando questionados se os docentes incorporam preocupações com o meio 

ambiente em sua rotina pessoal ou profissional, todos relataram que, no âmbito 

pessoal, adotam rotinas sustentáveis. Para este estudo partiu-se da premissa de 

que rotina sustentável é o conjunto de ações ou omissões praticadas pelos sujeitos 

em sua vida pessoal, acadêmica ou profissional decorrentes da sua consciência 

ambiental que estejam implícitas à sua rotina diária e tenham por objetivo minimizar 

os impactos que causam ao meio ambiente e compreender a complexidade da 

questão ambiental. Esta permissa segue o entendimento da UNESCO (2017) ao 

estabelecer os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável dentre eles a 

alimentação saudável, consumo e produção responsáveis, vida saudável e bem 

estar, cidades e comunidades sustentáveis, energia limpa e acessível, dentre outros, 

temas que foram citados pelos docentes entrevistados. 

Todos os docentes afirmaram que separam o resíduo em suas casas, oito 

docentes afirmaram que se preocupam em reduzir o consumo de energia elétrica, 

três docentes procuram ter uma alimentação mais saudável, dois docentes 

afirmaram que evitam o consumismo e as afirmações possuir uma horta e fazer 

compostagem, não possuir veículo automotor e adotar animais abandonados foram 

citados por um docente cada. 

Quando questionados sobre o reflexo que a rotina pessoal sustentável causa 

na rotina profissional, nove docentes relataram que incorporam essas rotinas em 

práticas nas suas aulas. As justificativas possuem como similaridade, afirmações de 

que a preocupação com o meio ambiente é inerente à condição de ser humano e 

que realizam ações consideradas sustentáveis em sala de aula como um reflexo de 

sua consciência ambiental e não com o objetivo específico de aprendizado ao. Este 

reflexo pode ser visto como a conscientização do docente, que incorporou hábitos 
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sustentáveis e, por consequência, reflete essa condição na forma prática em suas 

aulas. 

Quando questionados se os discentes percebem essa postura sustentável e 

se essa condição pode levar à mudança de comportamento dos mesmos, os 

mesmos nove docentes relataram que os discentes percebem tal atitude como uma 

característica positiva e a encaram como um incentivo para a adoção de hábitos 

como, não jogar resíduos no chão, desligar equipamentos e até mesmo trazer 

lanche saudável de casa. Essa constatação pode ser exemplificada pelo relato do 

docente 5 com eixo formativo em ciências sociais e aplicadas: 

 

Eu recebo alguns feedbacks de discentes. “Olha professor realmente na 

hora que esquento a água eu me lembro de você professor. Na hora que eu 

vou lavar a roupa eu vejo se encho a máquina inteira. O feedback deles é 

muito bom. 

 

Os docentes afirmaram receber relatos de discentes afirmando que os 

exemplos teóricos ou práticos do professor influenciam a forma como escolhem agir 

em situações que podem optar entre agir de forma mais ou menos sustentável. O 

docente 5 relatou que esse reflexo pode ser observado no comportamento dos 

discentes e exemplificou o ocorrido em avaliação realizada, por discentes, acerca da 

necessidade de confeccionar “banner” ou material impresso para evento do curso. 

Os discentes concluíram, após a realização do evento, que a falta de material 

impresso não influenciou o seu resultado e contribuiu para a proteção do meio 

ambiente com a não geração de resíduos. 

Em relação à concepção de educação ambiental verificou-se nos discursos 

dos docentes uma uniformidade de entendimentos demonstrando que dez deles 

compreendem que a educação ambiental deve ser considerada na sua diversidade 

de dimensões e não apenas sob o aspecto exclusivamente da natureza. É possível 

inferir dos relatos concepções críticas da educação ambiental, que sugerem 

soluções coletivas e integradas nas diversas dimensões da educação ambiental, 

conforme relato do docente 5 com eixo formativo em ciências sociais aplicadas:  

 

A questão de inserção do tema não é para o curso técnico [...] isso deveria 

ser para a educação. [...] a gente vê uma porção de coisas que os discentes 

estão perdendo em termos de formação humana. Não só nos aspectos 
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ecológicos, mas tem outros aspectos de formação quanto ser cidadão, ser 

humano, que está se deixando. [...] então, não é só o meio ambiente”. 

 

As respostas do docente 1 com eixo formativo em engenharias e do docente 

8 com eixo formativo em ciências biológicas demonstram dois extremos no que se 

refere à educação ambiental. O docente 1 ao ser indagado sobre a importância da 

educação ambiental no contexto das disciplinas técnicas que leciona, afirma que: 

 

Não, nas minhas disciplinas envolve muito computador e máquina. É um 

ambiente onde as plantas dificilmente tem alguma coisa a ver. Então, 

contextualizar essa questão ambiental nas disciplinas que eu leciono, eu 

digo para você, que é impossível. Se eu ficar falando de plantas, eu deixo 

de falar de arquitetura, de computador, eu deixo de falar de programas, eu 

deixo de falar de circuito. Então, eu deixo de falar de outras coisas. 

 

O relato permite inferir que o docente 1 possui entendimento mais restrito 

acerca do conceito, importância e aplicação da educação ambiental. Enquanto que o 

docente 8 com eixo formativo em ciências biológicas demonstra possuir uma 

concepção mais abrangente sobre o tema  e efetiva com maior clareza os princípios 

da educação ambiental, quando afirma:  

 

A educação ambiental é uma preparação para o futuro. Nós não temos mais 

tantos recursos como tínhamos há 50 anos. [...] temos que reduzir 

efetivamente alguns consumos, fazer aplicações mais assertivas dos 

materiais que usamos. 

 

Jeziorski e Ludwig-Legardez (2013) discutiram o desafio da 

interdisciplinaridade no ensino da EDS na França. Realizaram pesquisa com 19 

professores que lecionam disciplinas de ciências humanas e sociais e de artes e que 

estavam participando de um curso de formação sobre EDS. Ao perguntarem sobre 

quais os seus objetivos de aprendizado quando vão ensinar sobre EDS as respostas 

mais citadas foram: em primeiro lugar estimular o pensamento crítico; em segundo 

lugar contribuir para a formação de consciência social e ecológica e; em terceiro 

lugar a tomada de consciência dos alunos para mudança de atitudes. 

Diante das concepções de educação ambiental relatadas pelos docentes é 

possível afirmar, com fundamento no que Morin (2002) denomina de crise de 



93 
 

percepção, que os docentes possuem consciência da necessidade de reavaliar a 

forma como devem ser articulados os temas ambientais.  

Quando considerados os aspectos da articulação entre EPT e EA os 

docentes reconhecem a importância desta articulação para que os  profissionais 

técnicos tenham consciência do impacto que suas atividades causam ao meio 

ambiente. Também infere-se dos relatos que ser um profissional consciente é um 

diferencial para o mercado de trabalho, conforme relato do docente 7 com eixo 

formativo em engenharias: 

 

Hoje em dia existe uma sensibilização grande porque os discentes que 

estão aqui são os futuros líderes, alguns deles tomarão decisões 

importantes. [...] se um dia eles tiverem a oportunidade de pensar na sua 

área a questão da sustentabilidade.  

 

O docente 4, com eixo formativo em engenharias, critica a dualidade entre 

“pensar” e “fazer” e afirma que a EPT deve assumir a sua responsabilidade na 

formação crítica e integral do profissional: 

 

Acho que tem a ver com a formação humana e não mais com a formação 

técnica efetiva. Estamos formando profissionais que estão indo para um 

mercado de trabalho e irão passar conhecimento e informação para outras 

pessoas. O curso técnico já esse valor e não é só o trabalho, hoje não 

falamos o termo mão de obra e sim o cabeça de obra, é a pessoa que está 

indo para a indústria pensar junto com os gestores. Se ele tem uma boa 

visão e da área de preservação, ele consegue disseminar isso em um chão 

de fábrica. Não é o gestor que está mandando de cima para baixo, o 

negócio vindo de baixo para cima que é muito mais interessante. 

 

Ao serem indagados sobre a forma como articulam a educação ambiental 

em suas aulas, cinco docentes afirmaram que possuem um planejamento de como e 

quando realizam a articulação no decorrer do conteúdo técnico e que formalizam 

estas articulações em seus planos de ensino e cinco docentes relataram que fazem 

a articulação na medida em que surgem temas geradores que relacionem a teoria da 

EPT com os temas ambientais.  

Essa constatação permite inferir que não há orientação ou preocupação dos 

docentes em planejar e formalizar a articulação de temas ambientais em suas aulas.  
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Fato que pode ser exemplificado pelo relato do docente 5 com eixo formativo 

em ciências sociais aplicadas: “Quando acontece alguma coisa, normalmente vem o 

fato, vem a discussão”.  

No relato do docente 6, com eixo formativo em ciências da saúde: “Não 

planejo como esses assuntos vão ser tratados na disciplina, acaba surgindo de 

repente.”  

E no relato do docente 11, com eixo formativo em engenharias: “Acaba 

sendo quase que no improviso, porque o tema surge pela própria natureza do que 

está transcorrendo na aula.” 

Os resultados permitem inferir que a articulação de temas geradores 

ambientais depende do conhecimento e preocupação pessoal de cada docente, ou 

seja, de sua convicção acerca da importância da educação ambiental e não pela 

compreensão coletiva da comunidade acadêmica.  

Humbel et al. (2013), ao pesquisarem sobre como favorecer a compreensão 

dos alunos sobre o tema proposto pelo professor e tornar a articulação entre o 

aprendizado da geografia e da educação para o desenvolvimento sustentável mais 

eficaz na universidade de Genebra, Suíça, concluíram que a capacidade em 

problematizar é a que produz resultados mais eficazes. Para tanto, desenvolveram 

um modelo teórico para auxiliar os professores no reconhecimento de temas 

geradores. Para os autores, deve-se partir da identificação das inter-relações entre o 

objeto a ser estudado, o referencial teórico aplicável e a metodologia mais adequada 

para a aproximação entre os elementos. 

Desta forma, é possível concluir que é necessário capacitar os docentes 

para que reconheçam as oportunidades de inserção de temas geradores 

formalizando e fundamentando a articulação entre a EPT e a EA. 

Quando perguntados se já haviam participado de capacitação em educação 

ambiental na própria instituição ou fora dela, somente o docente 8, com eixo 

formativo em ciências biológicas, relatou que, na qualidade de professor de biologia, 

foi indicado para representar a instituição em uma capacitação realizada pelo 

Ministério da Educação (MEC). Os demais docentes dividem-se entre os que 

declararam não ter participado capacitação específica em educação ambiental seja 

na instituição pesquisada ou fora dela e entre aqueles que participaram de 

disciplinas de programa de pós-graduação ou congressos das suas áreas técnicas, 

mas que possuíam algum um viés ambiental. 
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Ferrazza e Toshio (2016) concluíram, nesse mesmo sentido ao avaliar a 

formação e preparo de professores em escola estadual em Catuíbe, RS, Brasil, para 

trabalhar a educação ambiental, concluindo que 60% dos entrevistados não teve 

nenhuma formação sobre o tema em sua graduação e que as articulações 

realizadas são pontuais e de acordo como  entendimento pessoal de cada professor, 

sendo necessário investimentos para a capacitação destes professores. 

Quando indagados sobre procedimentos utilizados para a articulação dos 

temas geradores ambientais com os conteúdos técnicos, dez docentes relataram 

que permanecem com a mesma metodologia que já estão utilizando para o 

conteúdo técnico em que a articulação vai ser realizada. É constante nos relatos dos 

docentes, entretanto, a necessidade de abordagens práticas e o cuidado na escolha 

dos temas geradores, para que estes propiciem discussões ou demonstrações que 

causem efeito na atividade diária do futuro técnico, conforme trecho do relato do 

docente 4 com eixo formativo em engenharias:  

 

“Para você ter um ensino eficaz, você tem que marcar o seu público. Tem 

que ser mais prática, precisa ter essa pegada de uso. Tratar sobre o que irá 

interferir no dia a dia do técnico ”  

 

A dificuldade em inter-relacionar a temática ambiental com os 

conhecimentos de suas áreas específicas também, foi a conclusão de pesquisa 

realizada por Didier e Huet (2010) ao analisar a articulação das dimensões sociais, 

ambientais e econômicas no ensino superior em 30 cursos superiores e de mestrado 

distribuídos pela Alemanha, Burindí, Canadá, França, Índia e Inglaterra. 

Dentre os cursos pesquisados, foram selecionados três, todos em 

Universidades da França, em que a integração entre os temas foi realizada de forma 

inovadora. No componente Desenvolvimento Sustentável e Território do mestrado 

em Economia, Gestão e Administração foram utilizados seminários apresentados 

pelos alunos; no componente Ambiente Têxtil ofertado pela Escola Nacional de 

Artes e Indústria Têxtil da França foi realizada conferência com duração de 1 hora e 

30 minutos com um profissional renomado da área, seguida de ciclo de debates de 

30 minutos com os alunos, sendo que o alunos deveriam apresentar uma análise 

crítica ressaltando como a produção têxtil pode contribuir com as questões 

ambientais; e no componente Desenvolvimento Sustentável e Ação Social do 
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mestrado em Direito Social, um projeto de auditoria realizada pelos alunos em setor 

de sua escolha e apresentação dos resultados ao final do curso, de forma a 

desenvolver uma reflexão sobre como conciliar o desenvolvimento sustentável e a 

igualdade social na elaboração de politicas públicas. Como sugestão para minimizar 

a dificuldade de articulação os autores afirmam que as instituições de ensino devem 

privilegiar formação que concilie o desenvolvimento econômico com competências e 

habilidades críticas ambientais utilizando de práticas pedagógicas adequadas às 

necessidades locais. 

Em geral, os docentes compreendem que a articulação entre EPT e EA, 

deve ocorrer por meio de práticas pedagógicas sustentadas na abordagem 

transversal e interdisciplinar dos temas.  

Apenas o docente 9, com eixo formativo em ciências da saúde, sugeriu a 

criação de uma disciplina de educação ambiental sustentando a sua proposta na 

falta de conhecimento dos docentes da área técnica em realizar a articulação dos 

referidos conteúdos com a educação ambiental.   

Neste mesmo sentido, o docente 8, com eixo formativo em ciências 

biológicas, sugeriu que um professor da área técnica com mais familiaridade com as 

questões ambientais coordene  temas geradores que possam ser trabalhados de 

forma interdisciplinar nas diferentes disciplinas. 

Ambos os relatos, demonstram que os docentes não se sentem capacitados 

para assumir a responsabilidade em articular a EPT e a educação ambiental, no 

entanto, apesar de reconhecerem a deficiência na capacitação dos docentes, as 

sugestões se concentraram na proposição de cursos de capacitação ou indicação de 

facilitadores, reforçando que a abordagem ambiental deve se dar por meio de tema 

transversal.  

Este resultado concorda com Sauvé (2005), em que a autora também 

conclui que há dificuldades para professores mudarem suas práticas pedagógicas, o 

que somente pode ser alterado com capacitações e atualização constante.  

Sendo assim, é possível inferir que a diferenciação de metodologias 

somente é realizada pelos docentes quando o tema ambiental é a sustentação para 

a elaboração de um projeto específico de estudo, tal como projetos de pesquisa ou 

trabalho de conclusão de curso. Os projetos com a temática ambiental, vem sendo 

executados e propostos pelos próprios discentes, o que demonstra uma 

preocupação em colaborar com a construção de uma sociedade sustentável.  
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Em relação às discussões acerca da percepção dos docentes sobre as 

interfaces entre EPT e EA, os mesmos citaram como temas geradores mais 

presentes nas disciplinas técnicas temas similares, tais como: questões energéticas, 

descarte de resíduos, legislação aplicada e reflexões sobre consumo e qualidade de 

vida.  

Os docentes relataram quais são os incentivos e limitações para a 

articulação da educação ambiental (quadro 3). 

 

Quadro 3 - Resumo dos relatos dos docentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil, sobre as facilidades e as dificuldades para articulação da EPT e da educação 
ambiental. 

INCENTIVOS 

Temas ambientais fazem parte do dia a dia pessoal e escolar 
do aluno. 

Grande interesse dos discentes. 

O contexto da disciplina ou do curso é interligado ao contexto 
ambiental. 

LIMITAÇÕES 

Pouca carga horária. 

Ementas engessadas que não preveem temas ambientais. 

Não conseguem relacionar temas geradores com os conteúdos 
técnicos. 

Os discentes não compreendem que as questões ambientais 
podem se inter-relacionar com o setor produtivo. 

Falta capacitação dos docentes. 

Deficiência escolar dos discentes. 

Tema já desgastado. 

Conformidade de alguns discentes de que nada vai mudar. 
Fonte: A Autora. 

 

Puk e Makin (2006), ao pesquisar sobre a consciência ecológica de alunos 

de escolas elementares em Ontário, Canadá, chegaram a resultados similares à 

presente pesquisa, no que se refere à visão dos professores sobre os motivos que 

dificultam a articulação da educação ambiental em suas aulas. Em primeiro lugar 

foram citados a falta de tempo no currículo atual, em segunda lugar a falta de 

recursos tecnológicos e, em terceiro lugar a falta de capacitação para trabalhar 

assuntos relacionados às questões ambientais.  

Considerando os desafios relatados para a articulação da temática ambiental 

observa-se que estes são possíveis de serem ajustados, principalmente porque 

decorrem do próprio entendimento da comunidade a qual, em geral, demonstrou 

compreensão e apoio às mudanças necessárias.  
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Os docentes afirmam que, entre as facilidades de inserção dos temas 

ambientais em suas aulas, está o fato de se tratar de assunto ligado diretamente à 

rotina dos discentes, seja pessoal ou escolar. Por esta razão, é possível direcionar 

temas geradores com facilidade.  

Além disso, os docentes percebem que há interesse dos discentes quando 

são discutidas contextualizações ambientais com os conteúdos técnicos, 

despertando debates e questionamentos entre os discentes, conforme trecho de 

relato do docente 4, com eixo formativo em engenharias:  

 

Normalmente é quando eles prestam mais atenção e participam e 

comentam que lá onde eles estão acontece isso. O carro poluí ou não 

poluí? Qual a diferença com o carro elétrico? Eu falo para eles hoje vocês 

tem que saber a diferença do carro elétrico, porque as pessoas irão 

perguntar por serem técnicos mecânicos. 

 

Paryono (2017) ao pesquisar sobre a importância e contribuições da EPT 

para o desenvolvimento sustentável na Malásia, afirma que as novas tecnologias 

sustentáveis, denominadas de tecnologias verde” são temas facilitadores para a 

articulação na EPT, citando o mesmo exemplo de docente com eixo formativo em 

engenharias sobre o incentivo para que os estudantes aprendam sobre os veículos 

automotores híbridos que causam menor impacto ao meio ambiente. 

Somente o docente 1, com eixo formativo em engenharias, afirmou que não 

percebe nos conteúdos técnicos que ministra nenhum ponto de incentivo para 

articulação com a educação ambiental, o que revela que a capacitação dos docentes 

para que compreendem seu papel na formação dos sujeitos ecológicos é um desafio 

permanente. 

Por outro lado, os docentes 2, 4 e 10, todos com eixo formativo em 

engenharias, afirmaram que não percebem nenhuma limitação para realizar a 

articulação entre a EPT e a EA. 

Quando indagados sobre como os docentes articulam a EPT e a EA em 

suas aulas, os mesmos demonstraram preocupação em incentivar o aluno a refletir 

sobre o entorno em que vive ou trabalha, destacando a importância das pequenas 

atitudes, tanto para a sensibilização e conscientização ambiental quanto para a 

aquisição de hábitos sustentáveis.  
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Esta compreensão de meio ambiente está relacionada ao biorregionalismo 

difundido por Sato e Passos (2002), em que a percepção do local em que habita 

torna o indivíduo mais consciente sobre o mesmo e os impactos sobre ele. Esta 

visão garante ao indivíduo um senso de pertencimento e de responsabilidade sobre 

o impacto de suas decisões sobre o meio ambiente.  

As rotinas dos docentes, considerados apenas como indivíduos 

pertencentes à coletividade, são quase que integralmente refletidos na forma como 

compreendem e efetivam a educação ambiental em seu ambiente de trabalho e, por 

consequência, como articulam a temática em suas aulas. 

Os docentes foram questionados se percebem alguma exigência por parte 

do mercado de trabalho em relação a habilidades ou competências sustentáveis 

quando da contratação de profissionais da área técnica em que atuam.  

O docente 10, com eixo formativo em engenharias, relatou que apenas 

percebe esta exigência em grandes empresas. 

 O docente 9, com eixo formativo em ciências da saúde, relatou que sim, 

mas que o interesse do setor produtivo ainda, é apenas em razão dos reflexos 

econômicos que atitudes sustentáveis refletem na diminuição de custos, 

reaproveitamento de matéria prima.  

Já o docente 11, com eixo formativo em engenharias, relatou que as 

próprias empresas acabam realizando capacitações internas após a contratação do 

profissional 

Quanto ao mercado de trabalho, os docentes já tem percebido a busca do 

mercado por profissionais conhecedores das questões ambientais, conforme relato 

do docente 3, com eixo formativo em ciências sociais aplicadas:  

 

Tem exigido sim, porque as empresas para trabalharem em alguns serviços 

precisam de planejamentos que envolvem questões ambientais, senão elas 

não podem sequer prestar serviços para outras e para esses planejamentos 

elas precisam de pessoas capacitadas. 

 

O entendimento dos docentes, está em consonância com os estudos de 

Lange e Martinand (2010), de que o mundo corporativo vem exigindo profissionais 

com novas habilidades, especialmente as de autonomia e a capacidade de conviver 

com outro. Os autores reconhecem que a sociedade passa por uma profunda 
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mudança decorrente das transformações econômicas, sociais e ambientais, que 

resultou na readaptação do sistema de ensino para exigir do novo profissional 

competências e habilidades ecológicas. 

Quando indagados se entendem que os discentes formados pelo no IFPR, 

Campus Curitiba adquirem habilidades e competências sustentáveis, os docentes 2 

e 10, com eixo formativo em engenharias, e o docente 3 com eixo formativo em 

ciências sociais aplicadas afirmaram que sim, apesar de compreenderem que esta 

formação deve ser ampliada. Apenas o docente 11, com eixo formativo em 

engenharias, afirmou que não, porque não possui autonomia em realizar mudanças 

rápidas no seu sistema de ensino, portanto, compreende que são necessárias 

capacitações e atualizações nas ementas e objetivos dos cursos. 

Quanto o interesse em participar de um grupo de estudos no IFPR, Campus 

Curitiba, sobre educação ambiental aplicado à EPT todos os docentes manifestaram 

interesse em contribuir para a discussão de temas geradores atrelados às suas 

áreas técnicas de atuação, demonstrando que é possível integrar a participação da 

comunidade para o enfrentamento dos desafios de articulação entre EPT e a EA. 

Por fim, foi apresentado aos docentes uma situação hipotética em que eles 

teriam autonomia para realizar duas modificações no IFPR, Campus Curitiba: uma 

em relação à estrutura e outra em relação ao comportamento dos seus ocupantes, 

independentemente de qualquer condição financeira ou legal. 

As principais sugestões dos docentes em relação à estrutura se referem à 

falta de um prédio adequado para o ambiente escolar, posto que o atual não possui 

área verde, têm ambientes antigos e improvisados. Que as instalações físicas não 

refletem o conhecimento que é produzido seja pelos próprios docentes ou pelos 

discentes, destacando que, muitos projetos e discussões teóricas, poderiam ser 

implementadas ou testadas no próprio IFPR, Campus Curitiba, tais como: projetos 

de eficiência energética pelos cursos de eletrônica (instalações elétricas, troca de 

lâmpadas, sensores de presença, reaproveitamento de água da chuva, painéis 

solares), troca das torneiras e descargas que permitam controle do gasto de água. 

A organização dos materiais ou serviços também foi citada, permitindo inferir 

que ajustes à estrutura existente traria melhorias na ambientação escolar.  

Sendo assim, conclui-se pelos relatos que, os docentes compreendem que 

modificações simples surtem efeito considerável para a melhoria da sustentabilidade 
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do ambiente escolar, como, a  limpeza dos sanitários antes ou depois dos horários 

de intervalos e não durante o mesmo, momento em que há um fluxo maior de 

pessoas; definição e delimitação dos horários e locais de lazer ou esportes para que 

não atrapalhe as salas ou discentes que estão em aula. 

Quando questionados sobre quais seriam as suas sugestões em relação ao 

comportamento dos ocupantes, foram constatados: a necessidade de capacitação 

constante de docentes para a educação ambiental por meio de grupos de estudo ou 

discussão; a elaboração de projetos permanentes de educação ambiental que 

objetivem a sensibilização e conscientização ambiental para a redução de descartes 

e de utilização de insumos (papel, copos plásticos) e para melhoria da qualidade de 

vida com a prática de esportes e alimentação mais saudável.  

Também, foi citada a necessidade de incentivos pela instituição para que os 

projetos de pesquisa e extensão sejam efetivamente colocados à disposição ou 

aplicados diretamente na comunidade ao redor IFPR, Campus Curitiba.  

Este resultado confirma o entendimento de Jacobi et al. (2009), de que é 

preciso envolver a comunidade ao redor com a escola, para incentivar novas formas 

de pensar e fazer considerando as experiências, os  anseios locais e tornando os 

projetos não apenas da escola, mas de todos.  

Assim, os relatos permitem inferir que a articulação entre a EPT e a EA é 

considerada pelos docentes como necessária, porém, existem desafios a serem 

superados.  

Pela discussão dos relatos dos docentes os desafios podem ser 

identificados como i) a necessidade de capacitação dos docentes para a 

compreensão da sua responsabilidade na condição de educador para o 

enfrentamento da crise ambiental e; ii) como articular essa nova realidade com os 

conteúdos técnicos.  

 

3.3 DIAGNÓSTICO EM RELAÇÃO AOS DISCENTES 

 

A caracterização dos discentes está representada nas figuras 7A, 7B, 7C e 

7D onde estão relacionados dados de sexo, faixa etária, renda familiar e número de 

pessoas que moram na residência. 
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Figura 7 - Características dos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, 
Brasil, questionados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental (n=229). A) Sexo; B) Faixa 
etária; C) Renda familiar; D) Número de pessoas que moram na residência. 

 

Fonte: A Autora. 

 

A maioria dos discentes (54%) possui até 17 anos, o que se justifica pela 

oferta cursos técnicos na modalidade integrada ao ensino médio. A contribuição na 

amostra de discentes em idade acima de 30 anos também é significativa (14%) os 

quais, em sua maioria, frequentam cursos técnicos na modalidade subsequente, 

ofertados no período noturno.  

Para análise da faixa de renda média dos discentes foram utilizados critérios 

definidos pelo IBGE (BRASIL, 2016) no último PNAD – Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio para a classificação de faixas de renda familiar.  Cerca de 38% 

dos entrevistados declarou possuir renda familiar entre R$ 1874,01 e R$ 3748,00. 

Em contrapartida, 10% dos discentes declarou possuir renda familiar acima de R$ 

9370,01, o que dá indícios de que a instituição está cumprindo o seu dever de 

ofertar educação pública à população menos favorecida. Cerca de 30% dos 

discentes possuem três pessoas morando em sua residência, o que está em 

conformidade com resultado divulgado pelo IBGE (BRASIL, 2010) que atesta média 

de 3,34 pessoas e conclui pela queda no tamanho das famílias brasileiras no 

comparativo entre os censos de 2000 e 2010.  
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A maioria dos discentes pesquisados (85,6%), cursam o último período do 

seu respectivo curso. Foi realizado este direcionamento de forma a ter respostas 

mais efetivas no questionário, uma vez que já cursaram parte significativa dos 

componentes curriculares do seu curso, o que permite inferir que as suas respostas 

refletem com maior clareza o diagnóstico da educação ambiental na EPT (fig. 8). 

 

Figura 8 - Quantidade de discentes entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação 
ambiental distribuídos por curso do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil 
(n=229). I – curso técnico na modalidade integrado; S – curso técnico na modalidade subsequente.  

 

Fonte: A Autora. 

 

Buscando uma distribuição homogênea da amostra, os questionários foram 

aplicados em turmas em que os docentes que participaram das entrevistas 

semiestruturadas lecionam ou lecionaram ao menos um componente curricular, 

distribuídos conforme figura 9.  

 

Figura 9 - Percentual de discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil 
entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental que cursou disciplinas com cada 
um dos docentes que participou de entrevista sobre a articulação da EPT e a educação ambiental 
(n=229). (D - docente). 

 
Fonte: A Autora.        
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Os percentuais de discentes que cursaram ao menos uma disciplina com 

docentes entrevistados não reflete percentual idêntico à quantidade de discentes por 

curso, uma vez que os docentes ministram aulas para cursos diversos de forma 

concomitante. 

Com o objetivo de analisar o entendimento dos discentes sobre os objetivos 

da educação ambiental foram analisados os resultados conforme figura 10.  

 

Figura 10 - Resultado dos temas considerados pelos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), 
Campus Curitiba, PR, Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental como 
nada importantes no objetivo da educação ambiental. (n=229). 

 

Fonte: A Autora. 

 

Os discentes deveriam categorizar entre “pouco importante” e 

“extremamente importante” a relação de cada um dos temas com os objetivos da 

educação ambiental. O tema que teve o maior percentual de respostas como “nada 

importante” foi o consumismo (11,8%). Este resultado dá indícios de que para estes 

discentes não há vinculação entre a produção e o meio ambiente, portanto, consiste 

em um desafio a ser superado para a articulação entre a EPT e a EA.  

Estudo de Arenas (2008) sobre o desenvolvimento sustentável na ETP da 

Colômbia apresenta propostas para melhor inter-relacionar os temas, sendo uma 

delas, discutir com os alunos o papel do consumismo nas sociedades modernas.  

Anderson (2008) também concluiu pela necessidade de aproximação entre os temas 

trabalho e educação ambiental para que haja uma mudança de comportamento e 

apropriação de consciência ecológica de que a produção está atrelada ao meio 

ambiente.  
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Portanto, o fato da maioria dos discentes não relacionar o consumismo com 

a crise ambiental reflete a falta consciência sobre os reflexos que suas ações 

causam ao meio ambiente. Portanto, é preciso discutir sobre a responsabilidade da 

sociedade em adotar uma nova ética de consumo para a compreensão da diferença 

entre as necessidades reais de consumo e as necessidades impostas pela 

sociedade moderna (VIERTEL, 2010; ZANIRATO; ROTONARO, 2016). 

Foi possível inferir que apenas 3,9% dos discentes consideram como “nada 

importante” para os objetivos da educação ambiental a preocupação com hábitos 

alimentares.  Este resultado está em conformidade com o relatado pelos docentes 2, 

3 e 9 em suas entrevistas que realizam discussões em suas aulas sobre como 

diminuir desperdícios de alimentos nas rotinas pessoais e em eventos corporativos, 

além da preocupação em trazer lanche saudável de casa, o que permite inferir que 

os discentes possuem consciência de que o tema possui inter-relação com a 

educação ambiental. 

Para analisar a percepção dos discentes sobre os objetivos da educação 

ambiental, foram apresentados diversos temas para que estes atribuíssem o grau de 

importância em relação aos objetivos da educação ambiental. Os resultados 

demonstram o percentual de respostas para cada um dos temas (figura 11).  

 

Figura 11 - Percentual de respostas para cada um temas considerados pelos discentes do Instituto 
Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da 
educação ambiental como extremamente importantes para os objetivos da educação ambiental. 
(n=229). 

 
Fonte: A Autora. 
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Os temas que obtiveram o maior percentual de respostas como 

“extremamente importante” para a educação ambiental foram: preservar para as 

futuras gerações (76,5%), seguido por coleta seletiva (74,2%), reduzir resíduos 

(64,7%) e qualidade de vida (64,6%). Este resultado demonstra que os discentes 

compreendem que a educação ambiental possuí múltiplas dimensões, pois temas 

como qualidade de vida e hábitos alimentares foram reconhecidos como integrantes 

dos objetivos da educação ambiental.  

O significativo percentual do tema “preservar para as futuras gerações” 

(76,5%) permite inferir que, para os discentes, o conceito de educação ambiental e 

de desenvolvimento sustentável estão diretamente relacionados. Porém, esta 

dicotomia é justificável diante da falta de consenso entre os próprios países da 

América Latina e Caribe que se referem ao termos “Educação Ambiental” e países 

desenvolvidos que adotam a nomenclatura “Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável” (SAUVÉ, 2005; VILLEMAGNE, 2010). Porém, o significativo percentual 

para os temas relacionados a resíduos, seja coleta seletiva ou redução de resíduos 

ainda remonta à uma perspectiva relacionada à visão preservacionista em que 

somente são percebidos os problemas ambientais aparentes, sendo o homem  

considerado como um ser impactante (DE OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2014). 

Lebatteux (2011) realizou estudo em instituição de ensino de EPT 

secundária em Marselha, França, em que aplicou questionário com abordagem 

quantitativa para 305 alunos sobre o seu entendimento acerca de desenvolvimento 

sustentável. A discussão da autora se limitou na questão em que os alunos 

deveriam relatar quais palavras vêm à mente ao pensar sobre desenvolvimento 

sustentável. As análises das respostas foram divididas em alunos ingressantes com 

faixa etária de 16 anos e alunos veteranos com faixa etária média de 17 anos ou 

mais. Quanto aos alunos ingressantes as palavras mais citadas foram ecologia 

(33%), poluição (30%) e reciclagem (26%) possibilitando inferir que o conceito de DS 

consiste proteger o meio ambiente diminuindo a poluição e reciclando. Para os 

alunos veteranos as palavras mais citadas foram reciclagem (44%), poluição (30%) e 

natureza (32%)  possibilitando inferir que o conceito de DS consiste em proteger o 

meio ambiente economizando recursos. Neste sentido, a autora concluiu que a 

abstração do conhecimento pode reduzir a capacidade de compreensão e que o uso 

de temas geradores que surgem dos próprios alunos é um incentivo para articular as 

temáticas ambientais. 
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Realizando uma comparação entre os resultados obtidos por Lebatteux 

(2011) e os resultados da presente pesquisa, verifica-se que os alunos franceses 

relacionam ao DS elementos estritamente relacionados ao meio ambiente enquanto 

que os alunos brasileiros relacionam à educação ambiental elementos 

multidimensionais tais como ser um eleitor consciente (59,4%) e possuir hábitos 

alimentares adequados (39,4%). Esta diferença pode ser justificada pelo 

entendimento de educação ambiental crítica que possui engajamento mais 

significativo nos países em desenvolvimento. 

Os discentes também foram questionados se adotam hábitos sustentáveis 

em sua rotina pessoal e rotina acadêmica (figura 12).  

 

Figura 12 - Comparativo das respostas dos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental sobre a 
prática de hábitos sustentáveis em suas rotinas pessoal e acadêmica. (n=229).  

 
Fonte: A Autora. 

 

O comparativo entre as respostas seja concordando total, parcial, ou 

discordando da afirmação, são uniformes para a rotina pessoal e rotina acadêmica. 

Ou seja, os hábitos dos discentes são os mesmos, independentemente do local em 

que estejam.   

Realizando um comparativo com as respostas dos docentes em suas 

entrevistas, há similaridade entre o comportamento dos docentes e discentes em 

suas rotinas pessoais e acadêmicas. Este resultado está em conformidade com o 

obtido por Palma (2005) em estudo sobre a percepção ambiental da comunidade 

acadêmica da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que não 

identificou dissonâncias nos entendimentos sobre as questões ambientais se 

analisado exclusivamente o lugar que o indivíduo ocupa na organização escolar. 
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Sendo assim, uma vez realizada a sensibilização e conscientização da 

comunidade como um todo, pode-se considerar que há indícios de que os sujeitos 

adotarão comportamento sustentável independentemente do local ou função que 

exerçam no mundo acadêmico ou do trabalho. 

A sensibilização e conscientização ambiental são considerados como as 

etapas iniciais da educação ambiental, sendo assim, os resultados obtidos permitem 

inferir que a comunidade acadêmica está disposta à mudança de comportamento e 

incorporar rotina sustentável na condição de profissional da EPT. 

Os discentes foram questionados sobre os incentivos para a prática de 

ações sustentáveis na estrutura física da instituição e se a conduta sustentável dos 

demais ocupantes pode contribuir para a mudança de seus hábitos (figura 13). 

 

Figura 13 - Comparativo das respostas dos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental em relação à 
sua percepção sobre a educação ambiental. (n=229). 

 

Fonte: A Autora 

 

A maioria dos discentes (63,3%) concorda integralmente que observar um 

colega ou professor agindo de forma sustentável reflete de forma positiva na sua 

rotina.  

Este resultado está em conformidade com as percepções dos docentes, os 

quais relatam que já perceberam reflexos de suas ações nos discentes, como o 

comprometimento entre os discentes para apagar as luzes, trazer lanche saudável 
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de casa, considerar em seus projetos a possibilidade de utilizar menos matéria 

prima, dentro outras rotinas sustentáveis.  

O resultado obtido corrobora com o entendimento de Moura Carvalho (2017) 

de que a formação do sujeito ecológico possui como característica a integração 

entre a vida particular e a vida pública do educador ambiental, sendo praticamente 

indissociáveis as dimensões pessoais e profissionais.  

Yuan et al. (2017) também, concluíram, neste mesmo sentido, em pesquisa 

com professores que realizam educação ambiental em 25 instituições superiores de 

ETP em Taiwan ao afirmar que as atitudes gerais do professor devem estar em 

consonância com as suas intervenções teóricas, já que os estudantes também 

aprendem ao observar e reproduzir as atitudes ecologicamente adequadas. 

Em relação às ações concretas dos discentes, cerca de 33% concorda 

integralmente que é responsável por desligar luzes e equipamentos ao final da aula 

e que a estrutura física do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba 

possibilita a prática de hábitos sustentáveis (37,2%). Apesar de 27,1% discordar que 

os ocupantes possuem consciência de que devem agir em conjunto para tornar o 

campus um ambiente sustentável. 

Para compreender o entendimento dos discentes sobre quem são os 

responsáveis para manter o ambiente escolar sustentável, foi apresentada uma 

situação hipotética, obtendo-se os resultados da figura 14. 

 

Figura 14 - Respostas dos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, 
Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental em relação à percepção de 
responsabilidades ao se deparar com uma sala de aula ou laboratório com lixo no chão ou 
equipamentos ligados. (n=229). 

 
Fonte: A Autora. 

 



110 
 

Cerca de 39% dos discentes respondeu que os ocupantes anteriores do 

espaço não foram orientados sobre quais ações deveriam praticar ao deixar a sala. 

Este resultado evidencia que, na percepção dos discentes, falta informação sobre as 

condutas que devem ser praticadas para tornar o ambiente escolar mais sustentável 

e organizado.  

A segunda alterativa que foi mais citada pelos discentes (26,6%) foi que 

cabe aos professores chamar a atenção dos ocupantes do espaço. Ressalta-se que 

maioria dos discentes que marcaram esta opção são os que frequentam o ensino 

técnico integrado ao ensino médio, o que demonstra que estes ainda transferem 

responsabilidade por questões de ordem aos professores. A alternativa em que o 

aluno assume para si a responsabilidade de tomar a iniciativa e deixar o local em 

ordem, independentemente de ter ou não sido o causador da situação de desordem 

foi citada por 25,3% dos discentes. 

Buscando possibilitar a participação dos discentes na busca pela melhor 

solução foi destinado um campo aberto para que os mesmos apresentassem outra 

solução, sendo que 7,4% dos discentes inseriram respostas que se referiram à uma 

mescla entre duas ou mais opções já descritas no questionário. 

É válido ressaltar que o item que remete a responsabilidade pela situação de 

desordem aos funcionários da limpeza não foi marcada por nenhum dos discentes 

respondentes. Este resultado sugere que os discentes compreendem que a 

responsabilidade em manter a ordem no local e reduzir o consumo de recursos é 

dos próprios ocupantes da instituição. 

 Com o objetivo de comparar as respostas dos docentes em suas entrevistas 

e a percepção dos discentes em relação à articulação de temas geradores 

ambientais com a EPT os temas geradores indicados pelos docentes em suas 

entrevistas foram inseridos uma questão do questionário aos discentes.  

Cada aluno foi orientado a marcar os três temas que mais foram tratados 

nas aulas das disciplinas técnicas do seu curso, sendo possível ao aluno assinalar a 

alternativa “nenhum” caso entenda que não foi articulado em seu curso nenhum 

tema gerador e a alternativa “outros” caso queira indicar outro tema além dos 

relacionados, os resultados constam da figura 15. 
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Figura 15 - Respostas dos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, 
Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental em relação aos temas 
geradores mais presentes nas disciplinas técnicas do seu curso. (n=229). 

 

Fonte: A Autora. 

 

O tema ambiental que mais foi indicado pelos discentes, independentemente 

de curso, foi o tema “legislação ou normas técnicas referentes à minha área técnica” 

(38,9%), seguido pelo tema “questões energéticas – redução de uso, energias 

renováveis” (35,4%) e pelo tema “resíduos – diminuição, descarte adequado” 

(31,9%).  

O tema gerador que menos foi constatado pelos discentes (5,2%) foi 

“construções verdes, conforto térmico” com 5,2% das respostas, resultado que pode 

ser justificado pela não participação de docentes e discentes do curso técnico em 

edificações, curso que teria afinidade direta com o tema.  

Cerca de 8% dos discentes afirma que não são tratados temas ambientais 

nas disciplinas técnicas do seu curso.  

Este resultado demonstra a necessidade de discussões pela comunidade 

acadêmica acerca dos motivos de não estarem sendo articulados temas ambientais 

por parte dos docentes destes cursos, ou se há é preciso realizar a adequação da 

metodologia que está sendo utilizada pelos docentes, uma vez que os discentes não 

estão percebendo a articulação dos temas ambientais com os conteúdos técnicos do 

seu curso. 
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Não houve nenhuma resposta no campo aberto da questão, o que 

demonstra que respostas dos docentes em suas entrevistas possuem inter-relação 

com a percepção dos discentes em sala de aula. 

Buscando realizar uma análise mais detalhada sobre os resultados descritos 

na figura 16, foi realizado o desmembramento dos três temas geradores mais 

citados pelos discentes por curso, obtendo-se os resultados da tabela 3. 

 

Tabela 3 - Distribuição por curso dos temas geradores ambientais mais articulados na percepção dos 
discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil entrevistados sobre a 
articulação da EPT e da educação ambiental. (n=229).  
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Massoterapia 43,8 12,5 18,3 12,5 18,8 75 6,2 6,2 43,8 18,5 0,0 

Prótese 83,3 0,0 0,0 41,7 16,7 0,0 0,0 0,0 25 0,0 16,7 

Eventos 63,6 18,2 18,2 27,3 45,5 27,3 0,0 0,0 18,2 36.4 0,0 

Petróleo e Gás 30,0 33,3 36,7 50,0 63,3 3,3 16,7 0,0 10,0 3,3 0,0 

Eletrotécnica 0,0 28,6 87,7 57,1 42,9 0,0 0,0 14,3 28,6 0,0 0,0 

Eletrotécnica (I) 20,5 10,3 84,6 35,9 20,5 5,1 35,9 10,3 25,6 10,3 2,6 

Eletromecânica 50 12,5 75 50,0 12,5 0,0 25 0,0 0,0 0,0 0,0 
Processo 
Fotográficos 0,0 6,2 6,2 12,5 0,0 6,2 0,0 0,0 12,5 12,5 68,8 

Contabilidade (I) 8,7 39,1 17,4 47,8 0,0 12 12 8,7 60,9 13 13 
Processos 
Fotográficos (I) 11,8 35,3 0,0 29,4 11,8 35,3 29,4 11,8 23,5 35,3 17,6 
Produção Áudio 
Vídeo 23,5 29,4 5,9 41,2 11,8 41,2 17,6 0,0 52,9 17,6 0,0 

Fonte: A Autora. 

 

Com o objetivo de identificar quais temas geradores estão mais presentes 

em cada um dos eixos formativos pesquisados e analisar se há ou não tendências 

dependendo do eixo formativo em que cada curso está classificado, foi elaborada a 

figura 16. 
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Figura 16 - Representação em radar da distribuição dos temas ambientais mais articulados nas 
disciplinas técnicas por eixo formativo na percepção dos discentes entrevistados. (n=229). I – curso 
técnico na modalidade integrado; S – curso técnico na modalidade subsequente. A) Cursos do eixo 
formativo Ambiente e Saúde; B) Cursos do eixo formativo Produção Cultural e Design; C) Cursos do 
eixo formativo Turismo, Hospitalidade e Lazer; D) Cursos do eixo formativo Gestão e Negócios; E) 
Cursos do eixo formativo Controle e Processos Industriais; F) Cursos do eixo formativo Produção 
Industrial. 

 

 

 
 

 

Fonte: A Autora. 

 

 

Verifica-se que o tema gerador “questões energéticas – redução de uso, 

energias renováveis” é o mais citado pelos discentes dos cursos técnicos de 

eletrotécnica integrado e subsequente e petróleo e gás. Em relação ao curso de 

eletrotécnica integrado, a análise dos PPCs concluiu que nenhum dos vinte e três  
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componentes curriculares faz menção à temas ambientais, e na modalidade 

subsequente, dos vinte e um componentes curriculares apenas dois fazem menção 

à temas ambientais, um relacionado à educação ambiental e um relacionado à 

energia. Em contrapartida, na entrevista dos três docentes que ministram aula no 

curso, todos mencionaram direcionar suas articulações de tema ambiental na ETP 

ao tema energia. 

De outro lado, o tema “qualidade de vida, alimentação saudável”, é o mais 

citado pelos discentes do curso de massoterapia (75%). Este resultado está em 

conformidade com os resultados obtidos na análise das ementas das disciplinas do 

referido curso, em que a temática qualidade de vida está presente em cinco dos 

vinte e sete componentes curriculares do curso. Da mesma forma a entrevista com o 

docente que ministra aula no curso confirma a presença de temas geradores 

relacionados com a qualidade de vida, equilíbrio entre homem e meio ambiente e o 

estabelecimento de rotinas ambientais. 

 O item “resíduos – diminuição, descarte adequado” é mais citado (83,3%) 

pelos discentes do curso técnico de Prótese Dentária, apesar de apenas um 

componente curricular dentre os vinte e três do curso fazer menção ao descarte 

adequado de resíduos.  

Por outro lado, o docente do curso que participou da entrevista afirmou que 

há uma preocupação em alertar os discentes sobre os efeitos que os resíduos dos 

laboratórios causam ao meio ambiente em caso de descarte inadequado. Portanto, 

apesar de não formalizar temas ambientais no PPC e suas ementas, foi confirmado 

que as discentes percebem as articulações realizadas pelos docentes em suas 

aulas. 

A pesquisa identificou a percepção dos discentes em relação à forma como 

é realizada a articulação dos temas ambientais nas disciplinas técnicas do seu curso 

(figura 17). 
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Figura 17 - Percepção dos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, 
Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental em relação à forma de 
articulação dos temas ambientais nas disciplinas técnicas do seu curso. (n=229). 

 
Fonte: A Autora. 

 

Sobre a forma como é realizada a articulação da EPT e da educação 

ambiental, a maioria dos discentes (72,8%) afirma que é importante para o futuro 

profissional da EPT identificar o efeito que suas ações podem causar ao meio 

ambiente e 33,6% discordam parcialmente da afirmação de que os temas 

ambientais são articulados na EPT somente por projetos específicos. 

O resultado está em conformidade com o estudo de Barthes e Alpe (2013), 

que analisaram as publicações de universidade de tecnológica de Aix-Marseille, 

França, após a sua adesão das orientações da década de educação para o 

desenvolvimento sustentável (2004-2014). Os autores identificaram uma tendência 

de aumento de projetos de engenharia associados às questões ambientais. Este 

redirecionamento se justifica em duas novas vertentes de articulação pedagógica 

entre os temas, a dinâmica de ensino por meio de projetos e parcerias e a 

transdisciplinaridade. Como conclusão, os autores alertam que a educação não 

objetiva apenas o desenvolvimento de competências e habilidades, mas também a 

formação crítica e integral do futuro profissional, por esta razão a articulação dos 

temas ambientais de forma eficiente possui reflexo direto na qualidade de formação 

do estudante. 

A maioria dos discentes (65,5%) afirma que possuí boa receptividade 

quando são abordados temas ambientais articulados à EPT. Este resultado confirma 

os relatos do docentes em suas entrevistas de que os discentes tem interesse pela 
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temática ambiental e se mostram participativos quando esta é contextualizada com a 

realidade do setor produtivo. 

Em contrapartida, os resultados da percepção dos discentes sobre a forma 

de articulação entre a EPT e a EA apresentou percentuais preocupantes.  Sobre o 

entendimento de que as discussões sobre questões ambientais nas disciplinas 

técnicas fazem parte do conteúdo a ser ministrado pelo professor, 39,7% 

concordaram totalmente com esta afirmação. Apenas 28,8% dos discentes 

percebem que os conteúdos técnicos são relacionados com  aspectos ambientais 

pertinentes e somente 29,7% dos discentes concordam com que os professores 

abordam os aspectos ambientais de forma contextualizada com a rotina de trabalho 

do futuro profissional de nível técnico de sua área.  

Os resultados estão em conformidade com estudo realizado por Tauchen e 

Brandli (2006) sobre a gestão ambiental nos currículos de ensino das universidades 

no Reino Unido, na Europa e na América Latina. Na visão dos autores, o tema da 

gestão ambiental é visto como práticas isoladas, mostrando a falta de discussão da 

temática ambiental. Os resultados da presente pesquisa também, seguem esse 

mesmo contexto, permitindo concluir que é preciso readequar as práticas educativas 

para articular de forma mais adequada as temáticas técnicas e ambientais no 

currículo da EPT. 

A comparação desse resultado com os relatos dos docentes demonstra 

similaridade de entendimentos, uma vez que os docentes relataram que percebem 

interesse e receptividade dos discentes quando abordam temas ambientais e, 

especialmente, quando é possível contextualizar diretamente os temas com a prática 

no mundo do trabalho. 

Em contrapartida, 33,6% dos discentes discordam parcialmente da 

afirmação de que os temas ambientais são incluídos somente por projetos 

específicos. Este resultado demonstra que há uma diversidade metodológica na 

articulação da educação ambiental na EPT, resultado que está em conformidade 

com os relatos dos docentes que afirmam utilizar práticas pedagógicas ativas para a 

articulação, contextualização da EPT e a educação ambiental de forma transversal e 

interdisciplinar. 

Cerca de 41% dos discentes se consideram preparados pelo Instituto 

Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, para atuar em um mercado de 

trabalho que exija profissionais da ETP conscientizados ambientalmente em 
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contrapartida à 1,7% dos discentes que responderam que discordam totalmente 

desta afirmação (figura 18). 

 

Figura 18 - Percentual de respostas dos discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil entrevistados sobre a articulação da EPT e da educação ambiental sobre a sua 
percepção se se sentem preparados para atuar em um mercado de trabalho que exija profissionais 
da ETP conscientizados ambientalmente. (n=229).  

 

Fonte: A Autora 

 

Apesar de demonstrarem compreensão da importância do tema e da 

exigência pelo setor produtivo de profissionais com consciência ecológica além das 

habilidades e competências técnicas, o resultado aponta que os discentes 

reconhecem as articulações que já são realizadas, porém compreendem que ainda 

existem desafios a serem superados para que a ETP se inter-relacione cada vez 

mais com a educação ambiental.  

Da mesma forma este resultado se relaciona com os entendimentos dos 

docentes, em suas entrevistas, que afirmaram que já vem percebendo a exigência 

pelos mercado de trabalho de profissionais conhecedores da questão ambiental e de 

como o setor produtivo deve assumir suas responsabilidades. 

Em relação à análise fatorial, o resultado do teste de esfericidade de Bartlett 

(KMO) foi de 0,705, o que permite concluir que a análise fatorial é adequada para 

análise dos dados.  

A análise multifatorial de dados é metodologia pouco utilizada em pesquisas 

de educação ambiental no contexto escolar que, quando realizadas se limitam à  

análise de agrupamento ou de componentes principais. Neste sentido, o estudo de 

de Bergmann e Da Silva Pedrozo (2008), que realizaram análise de agrupamento 

em pesquisa sobre a percepção sobre bacias hidrográficas com alunos de uma 
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escola municipal e uma escola estadual na cidade de Giruá, RS, Brasil; Estudo de 

Silveira et al (2015), que realizaram análise de correlação em pesquisa sobre a 

relação dos resultados no exame nacional de cursos de escolas no Brasil com a sua 

localização geográfica e nível sócio econômico. 

A análise fatorial extraída pelo método dos componentes principais em 

conjunto com a rotação Varimax, com normalização de Kaiser demonstrou que 

quatro componentes principais explicam 53,136% da variância do conjunto de 

dados, conforme tabela 4. 

 

Tabela 4 - Resultado do teste fatorial das variáveis que integram questionário aplicado a discentes do 
Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil sobre a percepção da articulação 
entre a EPT e a educação ambiental, que resultou em 53,13% de variância do conjunto de dados que 
pode ser explicado por quatro componentes principais. 

Variância Total 

Componente Soma da extração 

das cargas 

Soma de rotação das cargas  

Cumulativa % Total % de Variância Cumulativa % 

1 22,685 2,500 19,229 19,229 

2 34,238 1,512 11,633 30,862 

3 44,292 1,466 11,276 42,138 

4 53,136 1,430 10,998 53,136 

Fonte: A Autora. 

 

A quantidade de quatro fatores está dentro do esperado, pois estes fatores 

são responsáveis por 53,3% da variação dos dados.  

Especialmente, se comparado a resultados obtidos em trabalhos similares, 

como Cuperschmid e Tavares (2002), que avaliaram a atitude de consumidores em 

relação ao consumo de orgânicos, e obtiveram 41,5% de variância explicada. 

Sendo assim, os quatro fatores representam adequadamente o conjunto 

inteiro de variáveis podendo ser utilizados para definir o núcleo os fundamentos da 

pesquisa. A decisão é reforçada pela figura 19 que apresenta a estabilização dos 

valores após o quarto ponto.  
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Figura 19 - Representação gráfica da estabilização dos valores de carga após o quarto fator, 
confirmando que a variação dos dados do estudo são explicados de maneira eficiente pelos quatro 
fatores que representam cumulativamente 53,3% da variação dos dados. 

 

Fonte: A Autora. 

 

Quanto à carga fatorial para os quatro componentes inicialmente utilizados, 

destacaram-se treze variáveis que melhor explicam o conjunto amostral em seu 

respectivo componente, conforme tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultado do teste fatorial das variáveis que integram questionário aplicado a discentes do 
Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, Brasil sobre a percepção da articulação 
entre a EPT e a educação ambiental, demonstrando o fator de carga das variáveis no respectivo 
componente. 

ROTAÇÃO DOS COMPONENTES DA MATRIZ FATORIAL 

 Componentes 

1 2 3 4 

Articulação 0,833    

Contextualização 0,830    

Integração conteúdo 0,741    

Mercado de trabalho 0,555    

Estrutura física  0,704   

Consciência 
participativa 

 
0,640 

  

Efeitos ações  -0,562  0,366 

Somente projetos  0,365   

Rotina acadêmica   0,835  

Rotina pessoal   0,788  



120 
 

Influência observação    0,727 

Receptividade 
   

0,556 

Responsabilidade    0,511 

Fonte: A Autora.  

 

O primeiro fator, com 19,22% de variância, inter-relaciona as variáveis 

descritas no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Descrição das variáveis que integram o primeiro fator resultante de análise fatorial das 
variáveis de questionário aplicado a discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil sobre a percepção da articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

VARIÁVEL OBJETIVO 

Articulação 
Verificar se os docentes articulam o conteúdo que estão 
ministrando com os aspectos ambientais pertinentes. 

Contextualização 
Verificar se os docentes abordam os aspectos ambientais de 
forma contextualizada com a rotina de trabalho do futuro 
profissional técnico. 

Integração 
conteúdo 

Verificar se as questões ambientais fazem parte do conteúdo 
ministrado pelos docentes nas disciplinas técnicas. 

Mercado de 
trabalho 

Verificar se o aluno se sente preparado para atuar no mercado 
de trabalho que exija profissionais técnicos conscientizados 
ambientalmente. 

Fonte: A Autora. 

 

A variância do primeiro fator demonstra que 19,22% do estudo pode ser 

explicado pelas variáveis do quadro 8. Portanto, é significativo para a análise dos 

desafios da educação ambiental na EPT analisar se é realizada a articulação e a 

contextualização entre EPT e educação ambiental, bem como se os discentes se 

sentem preparados para integrar um mercado de trabalho que exija profissionais 

com consciência ambiental. 

 Este resultado está em conformidade com o entendimento de Maria e 

Zanon (2012) de que a educação ambiental deve ser contextualizada com a 

realidade em que os atores sociais estão inseridos.  

A ETP deve tornar os seus processos produtivos mais ecológicos (ARENAS, 

2008), razão pela qual o mercado de trabalho vem exigindo profissionais capazes de 

entender a complexidade das questões ambientais e de resolver problemas a partir 

do estabelecimento de soluções técnicas aceitáveis (STRATEGY, 2016). 
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O segundo fator, com 11,63% de variância, inter-relaciona as variáveis 

descritas no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Descrição das variáveis que integram o 2º fator resultante de análise fatorial das variáveis 
de questionário aplicado a discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, 
Brasil sobre a percepção da articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

VARIÁVEL OBJETIVO 

Estrutura física Verificar se a estrutura física do IFPR possibilita a prática de 
hábitos sustentáveis. 

Consciência 
participativa 

Verificar se os ocupantes do IFPR possuem consciência de 
que devem agir de forma participativa para tornar o ambiente 
mais sustentável. 

Efeito ações Verificar se é importante para o futuro profissional identificar os 
efeitos que suas ações profissionais podem causar ao meio 
ambiente. 

Somente projetos Verificar se os temas ambientais são incluídos nas aulas 
somente por meio de projetos específicos.  

Fonte: A Autora. 

 

A variância do segundo fator demonstra que 11,63% do estudo pode ser 

explicado pela variáveis do quadro 9. Portanto, é significativo para analisar os 

desafios da educação ambiental na EPT verificar se é disponibilizado à comunidade 

escolar meios que incentivem a prática de hábitos sustentáveis, seja no aspecto da 

sua estrutura física ou aspecto comportamental dos seus ocupantes, bem como a 

forma como estes temas são articulados. 

 Este resultado está em conformidade com o conceito de ambientação 

escolar como sendo a incorporação da temática sócio ambiental ao meio escolar 

assimilando processos que visam a convivência com o meio ambiente (BALDIN, 

2016; DA SILVA NÓBREGA; DO NASCIMENTO, 2017).   

Colabora com o resultado o estudo de Matic (2014) e ANDERSON (2008), 

que afirmam que a EPT possui papel importante na formação da consciência 

ambiental tendo em vista a necessária integração dos temas ambientais com o setor 

produtivo e com o entendimento de que o profissional da EPT deve possuir 

formação integral critica para que desenvolva habilidades e competências 

ambientais e compreenda o reflexo de suas ações.  

O terceiro fator, com 11,27% de variância inter-relaciona variáveis descritas 

no quadro 6. 
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Quadro 6 – Descrição das variáveis que integram o 3o fator resultante de análise fatorial das 
variáveis de questionário aplicado a discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil sobre a percepção da articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

VARIÁVEL OBJETIVO 

Rotina 
acadêmica 

Verificar se o aluno insere em sua rotina na escola hábitos 
sustentáveis. 

Rotina pessoal Verificar se o aluno insere em sua rotina pessoal hábitos 
sustentáveis. 

Fonte: A Autora. 

 

A variância do terceiro fator demonstra que 11,27% do estudo pode ser 

explicado pelas variáveis do quadro 6. Portanto, é significativo para  analisar os 

desafios da educação ambiental na EPT verificar se os discentes inserem em sua 

rotina na vida pessoal e acadêmica hábitos sustentáveis. Este resultado está em 

conformidade com o entendimento de que a educação ambiental deve privilegiar os 

conhecimentos e necessidades locais, porém buscando que os atores sociais 

realizem a análise crítica das condições em que vivem e das possibilidades de 

mudança de comportamento de forma a absorver os conhecimentos empíricos, 

costumes e saberes que já são inerentes à comunidade local, porém promovendo 

um despertar sobre  os problemas ambientais (BARROS; DE SOUZA MOL, 2016). 

O quarto fator, com 10,99% de variância inter-relaciona as variáveis 

descritas no quadro 7. 

 

Quadro 7 – Descrição das variáveis que integram o 4o fator resultante de análise fatorial das 
variáveis de questionário aplicado a discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 
Curitiba, PR, Brasil sobre a percepção da articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

VARIÁVEL OBJETIVO 

Influência 
observação 

Verificar se observar pessoas agindo de forma sustentável 
influencia no comportamento do aluno. 

Receptividade Verificar se o aluno possui receptividade quando são 
abordadas questões ambientais relacionadas ao trabalho do 
técnico da sua área. 

Responsabilidade  Verificar se o aluno se sente responsável em praticar ações 
concretas nas dependências escolares, tais como desligar 
luzes e equipamentos. 

Fonte: A Autora. 

 

A educação ambiental crítica discutida por Leff (2001), afirma que o trabalho 

é fonte de transformação do homem, porém deve ser encarado em suas múltiplas 

dimensões sobretudo diante da crise ambiental, neste sentido a análise da  
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receptividade dos atores sociais e sua disposição em mudança de comportamento é 

tema recorrente em pesquisas sobre educação ambiental (BARROS; DE SOUZA 

MOL, 2016; BONFIM et al., 2017), que converge com o resultado do presente 

estudo.  

A variância do quarto fator demonstra que 10,99% do estudo pode ser 

explicado pelas variáveis do quadro 7. Portanto, é significativo para analisar os 

desafios da educação ambiental na EPT verificar como pode se dar a mudança de 

comportamento dos discentes, tal como se observar alguém praticando hábitos 

sustentáveis causa reflexos positivos no comportamento dos discentes, se os 

mesmos possuem receptividade quando são articulados temas ambientais e se os 

mesmos compreendem que todos possuem responsabilidade em manter o espaço 

escolar  em condições sustentáveis. 

Estes resultados estão em conformidade com os fundamentos da educação 

ambiental crítica debatida por Guimarães (2004), em que o objetivo da educação 

ambiental é contribuir para a mudança de valores e formação do sujeito ecológico. 

Com os resultados obtidos da análise fatorial das variáveis, os fatores com 

maior variância foram nomeados de acordo considerando a similaridade temática 

entre eles, conforme figura 20. 

 
Figura 20 - Representação do categorização dos fatores resultantes de análise fatorial das variáveis 
de questionário aplicado a discentes do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Curitiba, PR, 
Brasil sobre a percepção da articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

 

 
Fonte: A Autora. 

 

Portanto, a análise fatorial conclui que a percepção dos discentes do IFPR 

em relação à educação ambiental em EPT pode ser explicada com base nos quatro, 

ou seja, (1) articulação da educação ambiental na realidade da EPT; (2) 
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ambientação dos processos escolares pela comunidade acadêmica; (3) 

incorporação de rotinas sustentáveis no espaço escolar; e (4)  compreensão e 

disponibilidade para mudanças de comportamento em relação à questão ambiental.  

Considerando que o questionário aplicado aos discentes foi elaborado com 

base na análise dos PPCs, grupo de discussão e entrevistas, tem-se que as 

variáveis emergiram da comunidade acadêmica, comprovando o caráter participativo 

no levantamento das necessidades e possibilidades em relação à educação 

ambiental naquela instituição.  

 

3.4 DESAFIOS, OPORTUNIDADES E FUNDAMENTOS 

 

Os desafios, oportunidades e fundamentos para a articulação entre a EPT e 

educação ambiental que emergiram desta pesquisa, propiciaram a elaboração de 

três modelos conceituais que, na condição de produtos desta tese, são 

apresentados e discutidos a seguir. 

Da análise crítica do estado da arte sobre as temáticas da educação, 

trabalho e meio ambiente concluiu-se que as temáticas estão integradas e possuem 

interfaces entre si que incentivam articulações entre os temas.  

 

Figura 21 - Modelo conceitual 1: Diagrama de Wenn identificando as influências do estado da arte 
sobre a articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

 

Fonte: A Autora. 
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Partindo do pressuposto de inter-relação entre os temas, foi elaborado o 

modelo conceitual 2 com as etapas que devem embasar as reflexões pela 

comunidade acerca dos papéis da EPT e da educação ambiental diante das 

preocupações ambientais mundiais. 

 

Figura 22 - Modelo conceitual 2: passo a passo da estratégia para início das reflexões pela 
comunidade acerca dos papéis da EPT e da educação ambiental na sociedade atual. 

 

Fonte: A Autora. 

 

Considerando que a EPT deve assumir sua responsabilidade em formar 

profissionais com competências e habilidades ambientais com a apropriação dos 

conceitos de educação ambiental crítica, é necessária tomada de consciência para a 

adaptação do modelo educação da EPT às necessidades atuais. Considerando os 

estudos bibliográficos sobre o tema no Brasil e no mundo, cujos resultados foram 

confirmados em estudo de caso realizado em instituição de EPT, foi possível 

concluir que a articulação entre a EPT e a EA é o meio mais eficaz para a formação 

integral dos futuros profissionais, 

Dentre os desafios investigados, o maior obstáculo é saber como e por onde 

começar a reestruturação da ETP. 

Neste cenário, o terceiro produto desta tese, consiste na demonstração dos 

desafios para articulação entre EPT e EA, as oportunidades que podem incentivar o 

enfrentamento pela comunidade acadêmica, proposta de ações, quem são os 

responsáveis, como implementá-las e em qual objetivo da educação ambiental cada 

um dos desafios se fundamenta.  

Para tanto, foi elaborado o modelo conceitual 3, por meio de um quadro 

demonstrativo dos desafios para a educação ambiental em uma instituição de ensino 

profissional tecnológico e os fundamentos para o início das discussões pela 

comunidade acadêmica para o enfrentamento desses desafios (quadro 8). 
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Quadro 8 - Quadro demonstrativo os desafios para a educação ambiental em uma instituição de ensino profissional tecnológico e os fundamentos para o início 
das discussões pela comunidade acadêmica para o enfrentamento desses desafios.  

 

DESAFIO OPORTUNIDADE AÇÃO ATORES FORMA DE ATUAÇÃO OBJETIVOS 
DA EA 

Articular a 
educação 

ambiental aos 
conteúdos 
técnicos 

 

Relacionar o conteúdo com a 
vivência do aluno e situações a 
serem enfrentadas no mercado 

do trabalho  
 

Desenvolver 
competências e 
habilidades com 

vistas ao 
desenvolvimento 

sustentável  

Gestão 
acadêmica 
Docentes 

Inclusão do tema na 
semana pedagógica e 

demais eventos 
acadêmicos  

Apoiar projetos de 
pesquisa ou extensão 

dos docentes  

Habilidades 

Compreender as 
diversas 

dimensões da 
educação 
ambiental 

A EPT possibilita incentivar a 
visão holística sob as 

dimensões social, política, 
econômica, cultural, ecológica e 

ética  
 

Aperfeiçoar a 
compreensão de 

complexidade das 
questões ambientais  

Gestão 
acadêmica 
Docentes 
Discentes 

Trabalhos 
interdisciplinares  

Realização de visitas 
técnicas ao setor 

produtivo e à 
comunidade   

Compreensão 
Conhecimento 

Incluir temas 
geradores 

ambientais nos 
PPCs 

A pertinência e dos assuntos a 
serem estudados é 

preocupação da EPT  A 
inserção de temas geradores 

ambientais é conveniente para 
contextualizar a EPT com o 

setor produtivo  

Aprimorar práticas 
pedagógicas com 

temas transversais e 
multidisciplinares  

Gestão 
acadêmica 
Docentes 

Adequar PPCs e 
metodologias de ensino. 
Avaliações internas ou 

externas do curso  

Compreensão 
Conhecimento 

Aproximação 
entre a ETP e o 
setor produtivo 

A depreciação rápida de 
equipamentos, tecnologias e do 
próprio conhecimento, incentiva 
a relação entre escola e setor 

produtivo para a atualização de 
docentes e discentes 

Acesso dos 
estudantes a novas 

tecnologias  

Gestão 
acadêmica 
Docentes 

Setor 
produtivo 

Parcerias; Convênios; 
Visitas técnicas; Feiras 
de emprego; Feira de 

cursos; Feiras de 
tecnologia  Competições 

profissionais  

Habilidades 
Ação 

Participação 
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Conhecimento 
básico dos 
discentes 
limitado 

 

Estimular a capacidade de 
superação. Utilizar a tecnologia 
como ferramenta complementar 

de aprendizado. 

Acolhimento dos 
alunos. 

Desenvolvimento de 
estratégias 

alternativas e 
incentivo para a 

participação destes 
alunos. 

Gestão 
acadêmica 
Docentes 
Discentes 

Cursos de nivelamento; 
Vagas de monitoria. 

Atendimento 
personalizado. 

Projetos de extensão. 
Alternância de 
metodologias. 

Compreensão 
Conhecimento 
Participação 

Descrença 
sobre a 

possibilidade de 
melhorias 

O desenvolvimento de novas 
tecnologias pela própria EPT é 

um meio de tornar mais 
eficientes ações em prol da 

sustentabilidade e comprovar 
que o discurso do 

desenvolvimento sustentável 
não é impossível de ser 

alcançado. 

Promoção de ações 
tal como exposições, 
feiras, seminários e 

inclusão de palestras 
em eventos que já 

fazem parte do 
calendário 

institucional. 

Gestão 
acadêmica 
Docentes 
Discentes 

Trabalhos 
interdisciplinares ou 

trabalhos de conclusão 
de curso consistentes 

em criação ou utilização 
de novas tecnologias 

com foco no meio 
ambiente. 

Sensibilizar 
Conscientizar 
Habilidades 

Atitudes 
Comportamento 

Discentes 
desconhecem 
como agir de 

forma 
sustentável em 

sua rotina 
acadêmica 

Disposição espontânea dos 
discentes em colaborar para 
que a escola seja um local 

sustentável. Desenvolvimento 
de instrumentos de 
conscientização e 

implementação de projetos 
ambientais pelos próprios 

discentes nos componentes 
curriculares técnicos ou gerais. 

Promover palestra ou 
evento na primeira 

semana de aula para 
explicar e/ou 
relembrar aos 

discentes como estes 
podem contribuir para 
a construção de um 

ambiente escolar 
mais sustentável. 

Gestão 
acadêmica 
Docentes 
Discentes 

Envolver os discentes 
nas ações para 
manutenção da 

estrutura física da 
escola. Elaboração de 

cartilhas, panfletos, 
organização de 

gincanas. 

Sensibilizar 
Conscientizar 

Atitudes 
Comportamento 

Fonte: A Autora. 
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Os desafios para a educação ambiental na EPT discutidos no presente 

estudo estão em consonância com a literatura sobre o tema e constituem 

fundamentos para que a comunidade acadêmica, comunidade externa e setor 

produtivo assumam as suas responsabilidade para adequar procedimentos, propor 

discussões sobre o tema e implementar ações para a articulação entre a EPT e a EA 

mais efetiva e eficaz. 

Quanto ao desafio “Articular a educação ambiental aos conteúdos técnicos”,  

a busca por uma formação humanística possibilita relacionar o conteúdo com a 

vivência do aluno, construindo competências e habilidades para a compreensão da 

complexidade das questões ambientais.  

Nesse contexto, os trabalhadores terão formação integral e com consciência 

de que suas ações pessoais e profissionais causam impacto ao meio ambiente e 

tenham meios para propor novas tecnologias ou processos para minimizar estes 

impactos. Este entendimento está de acordo com as discussões realizadas por 

Fazenda (2009) e Pombo (2005), que sustentam que as práticas interdisciplinares 

são capazes de articular conteúdos desconectados, constituindo uma forma de 

integração destes saberes. Na análise da formação de profissionais de EPT esta 

integração é essencial e, na visão dos discentes precisa ser melhor estruturada no 

contexto da EPT. 

Quanto ao desafio “Compreender as diversas dimensões da educação 

ambiental”, de acordo com estudo de Matic (2014), ao pesquisar sobre a educação 

ambiental no currículo de EPT, na Croácia, a educação ambiental contemporânea 

pressupõe que as escolas de EPT incluam como prioridade o desenvolvimento e 

compreensão e conceitos ecológicos, científicos, sociais, políticos e econômicos 

para que este tenha base teórica e condições de aplicar o conhecimento 

considerando que o meio ambiente engloba todas estas dimensões.  

Quanto ao desafio “Incluir temas geradores ambientais nos PPCs”, Arenas 

(2008) discute a importância de inter-relacionar a teoria e prática da ETP com o meio 

ambiente propõe uma abordagem com o uso de metodologias alternativas e 

complementares. O Autor faz propostas de temas geradores que podem se 

utilizados com este fim, tais como, discutir problemas ambientais relacionados ao 

processo de produção, implementar, sempre que possível, alternativas 

ecologicamente corretas e discutir os efeitos do consumismo na sociedade moderna.   
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Quanto ao desafio “Aproximação entre a EPT e o setor produtivo”, Paryono 

(2017) apresentou políticas para estimular a EPT em conjunto com o setor produtivo, 

afirmando que esta modalidade de ensino possui importância significativa para o 

desenvolvimento dos países. Nesta política, elaborada com base na EPT de Brunei,  

o Autor afirma que existem desafios econômicos, sociais e ambientais que devem 

ser enfrentados, o que requer compromisso de todos os interessados, pois a EPT, 

na condição de fornecedor de mão de obra qualificada, deve se adequar ao conceito 

de desenvolvimento sustentável. Thomas et al. (2013), em estudo sobre o 

desenvolvimento de capacidades para a sustentabilidade nas universidades da 

Austrália, também, destacam a importância da aproximação entre a EPT e o setor 

produtivo ao concluir que ambos se beneficiam quando pensam e implementam a 

sustentabilidade em conjunto, a academia ao ter acesso às novas tecnologias e o 

setor produtivo ao empregar profissionais com capacidades que permitem identificar 

e  resolver problemas relacionados à sustentabilidade.  

Quanto aos desafios “Conhecimento básico dos docentes limitados” e  

“Descrença sobre a possibilidade de melhorias” não foram localizados na literatura 

elementos que relacionem tais desafios diretamente à educação ambiental o que 

permite inferir que há necessidade de maior aprofundamento sobre tais dificuldades 

relacionadas diretamente à EPT. 

Quanto ao desafio “Discentes desconhecem como agir de forma sustentável 

em sua rotina acadêmica”, Kacan (2015), ao pesquisar, na Turquia, o nível de 

conscientização de estudantes da EPT e seus familiares para sobre o uso de fontes 

de energia renováveis, elaborou um Programa de Tecnologia de Fontes Alternativas 

de Energia com base na percepção dos atores sociais e concluiu que projetos como 

este são adequados para aumentar a conscientização quanto às questões 

energéticas de estudantes da EPT e para contribuir para a formação de 

trabalhadores com consciência ambiental.  

Dewaters e Powers (2011) realizaram estudo com 3708 alunos do ensino 

médio, em Nova York, sobre o consumo de energia e, apesar de 73% dos alunos 

estarem preocupados com a questão energética, os mesmos não possuem 

conhecimento ou habilidades para participar e colaborar na definição de soluções. 

Os autores concluíram sobre a necessidade de aprimorar a educação não apenas 

em relação ao conteúdo, mas, principalmente, para a mudança de comportamento e 

valores por parte dos alunos. 
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Desta forma, os desafios apresentados devem ser discutidos com base 

multidisciplinar, valorizando a participação da comunidade interna e externa, para 

que a educação prepare os futuros profissionais da EPT para construir conexões 

entre a teoria e a prática, tornando acessível e estimulando o conhecimento em 

busca pelo desenvolvimento sustentável.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação ambiental possui importância para a consecução dos objetivos 

da EPT, de formação de profissionais críticos, integrados às necessidade do 

mercado de trabalho e conscientes das dimensões ambientais que suas ações e 

omissões acarretam ao mundo em que vivem. 

Neste sentido, a EPT e a educação ambiental devem se relacionar de forma 

integrada compreendendo discussões participativas acerca das formas de 

aprendizado, contextualizações e inserções dos temas ambientais no decorrer da 

formação profissional. 

Para tanto, a articulação entre os temas é o ponto de partida para reflexão e 

discussão sobre os problemas ambientais locais em relação à estrutura física da 

instituição, comportamento dos ocupantes do espaço escolar e práticas 

pedagógicas.   

Para garantir que as medidas sustentáveis estejam conforme a realidade, 

necessidade e possibilidade local, todos os envolvidos devem estar comprometidos, 

o que torna fundamental esforços contínuos e participativos. Este processo deve 

iniciar com a sensibilização e conscientização dos envolvidos, o que pode ser 

impulsionado por facilitadores ambientais. No entanto, para que tenha continuidade, 

a comunidade deve tomar para si a condução deste processo de readequação, 

discutindo as necessidades e estratégias para que as mesmas sejam alcançadas. 

Os modelos conceituais apresentados constituem em subsídios e caminhos 

para o inicio o levantamento das necessidade e da discussão pela comunidade de 

como enfrentar os desafios sob a ótica local.  

O estudo de caso no IFPR, Campus Curitiba, PR, Brasil permitiu identificar 

como principais desafios a necessidade de capacitação de docentes, o 

distanciamento entre a escola e o setor produtivo, deficiência escolar e falta de 
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orientação aos discentes de como agir de forma mais sustentável no ambiente 

escolar, necessidade de atualização de PPCs articulando a temática ambiental, 

adequação de metodologias e compreensão de que a educação ambiental deve ser 

considerada em suas várias  dimensões. 

 O estudo propôs o viés participativo desde o levantamento de dados, uma 

vez que as categorias dos instrumentos de coleta foram originados da análise de 

conteúdo dos PPC, grupo de discussão e entrevistas, inclusive as variáveis do 

questionário quantitativo aplicado aos discentes. Nesse mesmo sentido, a análise 

dos dados quantitativos possibilitou além da análise descritiva, a análise 

multivariada, metodologia pouco disseminada em estudos de educação ambiental no 

contexto escolar. A identificação dos fatores que explicam a percepção dos 

discentes sobre a articulação entre a EPT e a EA pode subsidiar a comunidade 

acadêmica na identificação de quais os caminhos iniciais que devem ser 

diagnosticados para promover a articulação entre os temas e os fundamentos 

iniciais para o seu enfrentamento.  

Sendo assim, os modelos conceituais apresentados podem servir como 

base para implementação de estudos para melhorias na articulação entre a EPT e a 

EA em instituições de EPT. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS DA TESE 

 

O objetivo do presente estudo foi analisar os desafios da educação 

ambiental em uma instituição de educação profissional tecnológica.  

Apesar da importância da interelação entre os temas, não há estudos que 

realizem de forma explicita a identificação e classificação das interfaces da forma 

como proposto nesta tese. Com fundamento nas pesquisas sobre a EPT e educação 

ambiental foram identificadas interfaces entre os temas, as quais foram classificadas 

em interface instrumental e participativa e interface metodológica. 

A interface metodológica buscou identificar as similaridades entre a EPT e a 

educação ambiental em relação às metodologias de ensino. Verificou-se que o uso 

de metodologias ativas, a participação dos alunos com as suas experiências de vida 

e a contextualização entre a teoria e a prática são aspectos comuns aos temas e, 

por esta razão constituem uma interface que pode contribuir para a melhoria da 

articulação entre os temas. 

A interface instrumental participativa também foi identificada como um 

diferencial de aproximação entre a EPT e a educação ambiental, pois ambos os 

temas possuem com objetivo atuar na realidade local como instrumento de 

transformação. Justamente por esta razão, qualquer imposição de modelos ou 

metas não surtirá os efeitos desejados se não contar com a participação dos 

envolvidos desde o diagnóstico, planejamento e implementação das ações. Dessa 

forma, a interface instrumental participativa fornece fundamentos para a  

aproximação entre os atores sociais e para a tomada de consciência ambiental no 

âmbito da EPT possibilitando intervenções planejadas para a melhoria da formação 

do profissional de EPT. 

Sendo assim, a classificação das interfaces proposta nesta pesquisa se 

constituí como um modelo para fundamentar diagnósticos e propositura de planos 

de ação participativos de educação ambiental na EPT. 

O estudo de caso realizado com docentes e discentes de uma instituição de 

EPT contribuiu como instrumento metodológico para identificar e avaliar desafios 

relacionados à conhecimento, metodologias e expectativas relacionadas aos atores 

sociais quanto à inserção da educação ambiental na EPT.  

O desafio inicial consiste na escassez de estudos sobre o tema, uma vez 

que a bibliometria internacional localizou apenas 14 artigos que interelacionam os 
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temas. Concluiu-se que é necessário incentivar pesquisas sobre o tema, sendo que 

coube à presente pesquisa buscar o diálogo entre as ciências da educação, do 

trabalho e do meio ambiente para a compreensão das múltiplas dimensões do tema.  

A falta de capacitação dos docentes é o desafio que causa mais reflexos na 

realidade da EPT, pois dele decorrem diversos outros desafios que poderiam ser 

evitados se os docentes tivessem maior conhecimento sobre a temática ambiental.  

O estudo, fundado na concepção ambiental crítica, permite visão complexa e 

multidimensional da realidade, o que é primordial para o diálogo em campo 

multidisciplinar. Em relação à EPT foram consideradas as particularidades no âmbito 

dos seus sujeitos, metodologias de ensino, lugar que os profissionais de EPT 

ocupam no mercado de trabalho e competências e habilidades necessárias para a 

formação do profissional.  

A análise das características da EPT e da educação ambiental conclui que 

há interfaces comuns a ambos os temas, as quais são meios para incentivar a 

articulação entre os temas. A interface instrumental e participativa entre EPT e 

educação ambiental impõe responsabilidades e o envolvimento da comunidade, 

governo e setor produtivo para a formação de trabalhadores com competências e 

habilidades técnicas e ambientais. A interface metodológica entre EPT e educação 

ambiental reflete as similaridades acerca da forma como os temas devem ser 

tratados, especialmente em relação à contextualização entre teoria e prática, 

diversificação de metodologias de ensino e adequada articulação entre os temas.  

Ao considerar o distanciamento do produtivismo a qualquer custo e a 

aproximação entre governo, setor produtivo e comunidade para a formação de 

sociedades sustentáveis, a EPT, na condição de fornecedora de mão de obra 

capacitada, precisa se adequar a nova realidade pautada no desenvolvimento 

sustentável. A EPT deve assumir seu papel de produtora de conhecimento, 

incentivando a reflexão crítica acerca dos problemas ambientais e de suas 

implicações, dando o direcionamento para as adequações na formação sócio 

ambiental dos futuros profissionais. 

Sendo assim, para que a articulação entre a EPT e a EA se torne efetiva é 

preciso concentrar as ações iniciais da comunidade nas interfaces instrumental, 

participativa e metodológica visto que estas possuem similaridades podem contribuir 

para a tomada de consciência sobre a responsabilidade da EPT em formar 

trabalhadores com consciência ecológica. 
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Em relação aos docentes, foi verificado que estes compreendem a 

importância da educação ambiental na formação do profissional de EPT, porém 

relatos permitem inferir que estes ainda possuem dificuldades em realizar a 

articulação entre os temas ambientais e técnicos. Dentre as limitações para a 

adequada articulação entre os temas os docentes citaram a falta de capacitação, a 

pouca carga horária, a falta de formação de base dos alunos, a dificuldade em 

articular temas geradores com os conteúdos técnicos, dentre outros. Apesar disso, 

os docentes relataram como incentivo para os temas ambientais na EPT o interesse 

dos alunos sobre os temas, a facilidade em contextualizar os temas ambientais no 

dia a dia pessoal e escolar dos alunos e a inter-relação dos temas ambientais com o 

trabalho do futuro profissional.  

Os discentes, por sua vez, compreendem o caráter multidimensional da 

educação ambiental pois consideram como extremamente importante para os 

objetivos da educação ambiental não apenas ações diretamente relacionadas com o 

meio ambiental, tal como, preservar para as futuras gerações, coleta seletiva mas 

também ter qualidade de vida ser um eleitor consciente e possuir bons hábitos 

alimentares Quanto a articulação dos temas ambientais com os conteúdos técnicos 

os discentes compreendem a sua importância para o seu futuro profissional 

identificam que os docentes utilizam uma diversidade de metodologias possuem boa 

receptividade quando temas ambientais são abordados nas aulas e se sentem 

preparados para enfrentar o mercado de trabalho que exija profissionais com 

consciência ambiental  

Diante dos resultados obtidos, a triangulação entre os dados obtidos com a 

análise dos PPCs, entrevistas com docentes e questionário com discentes é 

possível concluir que há necessidade de uma reestruturação escolar para tornar 

mais eficiente a articulação entre a EPT e a EA. A reestruturação proposta, consiste 

no compromisso de toda a comunidade em contribuir na missão de formar 

profissionais com competências e habilidade técnicas e ecológicas.  

Os caminhos trilhados por esta tese não tem por pretensão impor soluções 

prontas e imediatas para os desafios da educação ambiental na EPT, mas sim 

estabelecer o ponto de partida para que a comunidade assuma para si a 

responsabilidade em desenvolver ações, projetos ou programas de educação 

ambiental que atendam às necessidades locais. 
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Sendo assim, com base nos resultados obtidos foram elaborados modelos 

conceituais que fornecem fundamentos para as discussões da comunidade com o 

objetivo de tornar mais adequada a articulação entre a EPT e a educação ambiental. 

O modelo apresentado na figura 21 identifica as influências do estado da 

arte sobre a articulação entre a EPT e a EA e tem como contribuição demonstrar 

quais são as temáticas que devem ser consideradas quando do planejamento de 

discussões sobre o tema. O fato da temática estar abrangida por temáticas 

relacionadas as grandes áreas da educação, do meio ambiente e do trabalho 

constitui ao mesmo tempo um desafio e uma oportunidade no sentido de que os 

estudos sobre o tema são descentralizados e o desafio consiste em realizar a 

adequada articulação entre os mesmos. 

O modelo conceitual apresentado na figura 22 apresenta o processo para 

definição de estratégia para início das reflexões pela comunidade acerca dos papéis 

da EPT e da educação ambiental na sociedade atual. Apesar da comunidade 

compreender a necessidade da articulação das temáticas ambientais na EPT 

verificou-se um desconhecimento em como materializar tal articulação. O modelo 

propõe as etapas que podem ser seguidas pela comunidade para iniciar as reflexões 

acerca dos papéis que a EPT e a educação ambiental devem se propor na 

sociedade atual, deixando claro que os passos propostos devem ser aplicados 

diante da realidade local. 

O modelo conceitual descrito no quadro 8 demonstrativa os desafios para a 

educação ambiental em uma instituição de ensino profissional tecnológico e 

apresenta fundamentos para o início das discussões pela comunidade acadêmica 

para o enfrentamento desses desafios. É fato que cada realidade irá apontar 

desafios de acordo com o diagnóstico realizado, porém o presente modelo consistiu-

se em um fundamentos para solucioná-los, uma vez que apresenta oportunidades, 

ações, forma de atuação e definição de responsabilidades em conformidade com os 

objetivos da educação ambiental. 

Desata forma, os modelos conceituais podem subsidiar as discussões 

iniciais para que a comunidade repense a forma como vem se apropriando das 

concepções de educação ambiental e da EPT e discuta de forma integrada e 

participativa a adoção de práticas e políticas pedagógicas mais adequadas e 

eficientes para a atual missão da EPT de colaborar para a construção de uma 

sociedade mais sustentável.  
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – CATEGORIAS DEFINIDAS DURANTE A ANÁLISE 

BIBLIOMÉTRICA PARA A ANÁLISE DOS 14 ARTIGOS QUE ABORDAM 

DIRETAMENTE A ARTICULAÇÃO DA EPT COM A EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

CATEGORIA DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM DO ARTIGOS 

PAÍS DO ESTUDO País em que a pesquisa foi realizada 

PAÍS DA PUBLICAÇÃO País de origem da revista em que o artigo foi publicado  

ANO Ano da publicação 

BASE DE DADOS Base de dados em que o artigo foi localizado 

ESTUDO DE CASO Se o artigo se refere à um estudo de caso 

ANÁLISE 
COMPARADA 

Análise comparativa da EPT e da educação ambiental 
em dois ou mais países 

METODOLOGIA DE 
ENSINO 

Análise de metodologias vigentes de articulação da 
educação ambiental em EPT ou proposta de novas 
metodologias 

POLÍTICAS PÚBLICAS Análise de políticas públicas vigentes ou propostas de 
políticas públicas mais adequadas 

MERCADO DE 
TRABALHO 

Análise dos efeitos ou necessidades da educação 
ambiental em EPT junto ao mercado de trabalho 

PROGRAMA, 
PROJETO OU AÇÕES 
ESPECIFICAS 

Analise ou proposta de um programa, projeto ou ações 
específicas de educação ambiental para o EPT 

DUAL Análise da educação ambiental sob o viés da EPT dual 

PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL 

Análise da percepção de educação ambiental na EPT 
sob a visão dos envolvidos 

Fonte: A Autora. 
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APÊNDICE B - QUADRO COM A DESCRIÇÃO DO PERIÓDICO, BASE DE DADOS, 

FILIAÇÃO DOS AUTORES E REFERÊNCIA DOS 14 ARTIGOS QUE TRATAM DA 

ARTICULAÇÃO ENTRE EPT E EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

Periódico 
Base de 
Dados 

Filiação dos 
Autores 

Referência  

Journal of Cleaner Production 
 

Web of 
Science 

Taiwan (3), 
Reino Unido, 
Filipinas 

Lin et al. (2016) 

Vocations and Learning 
Web of 
Science 

Austrália 
Anderson 
(2008) 

International Journal of 
Educational Development 

Web of 
Science 

Reino Unido, 
África do Sul 

Mac Grath e 
Powell (2016) 

Renewable Energy 
Web of 
Science 

Turquia Kacan (2015) 

Teachers College Record 
Web of 
Science 

Estados Unidos Arenas (2008) 

European Journal of Education 
Web of 
Science 

Europa Viertel (2010) 

Environmental Engeneering 
and Management Journal  

Web of 
Science 

Romênia 
Moldovan 
(2017) 
 

International Journal of 
Technology and Design 
Education   

Web of 
Science 

Alemanha, 
Grécia e Malta 

Leal et al. 
(2009) 

AIP Conference Proceedings 
Web of 
Science 

Brunei Paryono (2017) 

Australian Journal of 
Environmental Education 

Portal 
Capes 

Austrália 
Thomas et al. 
(2013) 

International Research in 
Geographical and 
Environmental Education 

Portal 
Capes 

Camboja 
Setha e Mund 
(2008) 

Holos 
Portal 
Capes 

Brasil 
De Paula e 
Henrique (2015) 

Journal of Process 
Management. New 
Technologies 

Portal 
Capes 

Croácia Matic (2014) 

Journal of Process 
Management. New 
Technologies  

Portal 
Capes 

Croácia Matic (2013) 

Fonte: A Autora. 

 

APÊNDICE B - Mapa da distribuição das instituições às quais pertencem os autores 

que publicaram os 14 artigos que tratam da articulação entre EPT e a educação 

ambiental. 
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Fonte: A Autora. 

 

 

 

  



146 
 

APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

 

1) IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA  

1.1Pesquisa: Programa de educação ambiental para cursos técnicos 

profissionalizantes 

1.2 Objetivos: Fortalecer a educação ambiental em cursos técnicos. Orientar e 

demonstrar aos docentes como inserir temas geradores de educação ambiental em 

suas atividades pedagógicas. Elaborar estratégias e inserção da educação 

ambiental em cursos técnicos. Desenvolver um programa de educação ambiental 

para cursos técnicos profissionalizantes. 

 

2) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE 

2.1. Critérios para a participação na pesquisa: Para participar da pesquisa o sujeito 

declara exercer a função de docente no Campus Curitiba/Pr do IFPR. Os 

procedimentos da pesquisa consistem em participação em um grupo de discussão 

acerca da temática educação ambiental em cursos técnicos. O participante será 

convidado a fornecer informações acerca de suas percepções pessoais e 

profissionais sobre o tema, bem como acerca de práticas pedagógicas 

desenvolvidas em cursos técnicos da instituição pesquisada. No caso de aceite, 

para participar da pesquisa é importante que as informações sejam verdadeiras, pois 

informações distorcidas ou inverídicas podem produzir resultados duvidosos quando 

forem aplicados. 

2.2 Dos riscos, desconforto ou benefícios: quaisquer riscos, desconforto ou 

benefícios aos pesquisados em razão da participação na presente pesquisa que 

possam ocasionar ao pesquisado que eventuais problemas de saúde física ou 

mental decorrentes do procedimento de pesquisa utilizado serão adequadamente 

tratados. 

2.3. Cláusula de confidencialidade: Todas as informações serão registradas em 

formulário de inventário de conceitos, serão confidenciais e anônimas, não sendo 

possível a sua identificação em nenhuma hipótese com a preservação da identidade 

do entrevistado. 

2.4. Exclusão e esclarecimentos: É assegurado ao participante o direito de, a 

qualquer momento, ser excluído da presente pesquisa, devendo comunicar 

formalmente por escrito o pesquisador acerca de sua opção, bem como obter 

esclarecimentos ou informações adicionais acerca da sua participação 

pessoalmente com a pesquisadora Aline Cristina Coleto ou por telefone (41)8821-

9407 ou com o Comitê de Ética da Universidade Positivo (41)3317-3260. 

2.5Pagamentos, ressarcimento ou indenização: A participação é voluntária não 

sendo previstos qualquer espécie de remuneração ao participante. Da mesma 
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forma, não serão reembolsados ou indenizados quaisquer despesas do participante 

em razão da participação na presente pesquisa. 

2.6 Declaração final 

Declaro para os devidos fins que li e concordo com todos os termos do presente 

termo de consentimento livre e esclarecido impresso em duas vias e decidi livre e 

voluntariamente participar deste estudo permitindo que a pesquisadora obtenha 

fotografia, filmagem ou gravação de voz exclusivamente para fins de pesquisa 

científica e/ou educacional. Concordo que seja publicado material relacionado a esta 

pesquisa em aulas, eventos científicos desde que eu não seja identificado pelo 

nome ou qualquer outra característica pessoal. 

 

Nome completo:____________________________________________________ 

CPF/MF__________________________ 

Telefone__________________________ Email____________________________ 

 

Curitiba, ____ de _______________ de_____ 

 

_________________________________ 

Assinatura do pesquisado 

 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE GRUPO DE DISCUSSÃO PARA DOCENTES 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 

 

“Prezado Professor do IFPR, estou desenvolvendo no Doutorado em Gestão 

Ambiental uma pesquisa sobre a educação ambiental em cursos técnicos. 

Informalmente identifiquei que o professor tem se destacado de forma muito positiva 

ao se preocupar com a inserção de temas ambientais em suas aulas, por isso 

gostaria de convidá-lo para discutir o tema. Discutiremos sobre a educação 

ambiental na instituição e a proposta de um grupo de estudos sobre o assunto que 

possa auxiliar todos os docentes na inserção da educação ambiental em suas aulas. 

Desde já agradeço a sua participação. 

 

 

- OBJETIVOS:  

 - Ações já praticadas; 

 - Desafios enfrentados; 

 - Sugestões de ações; 

 

- ROTEIRO: 

a) Como você insere a educação ambiental em suas aulas? 

b) Qual o sentido de trabalhar educação ambiental em cursos técnicos? 

c) Quais os critérios utilizados para definir a abordagem e os temas geradores? 

d) Demais temas que surjam espontaneamente das discussões 

 

- ENCAMINHAMENTOS: 

- Teria interesse em participar de um grupo de estudos para a criação, instituição e 

avaliação de um programa de EA? 

- Ou participaria posteriormente à instituição do programa propondo projetos? 

 - Compartilharia suas ideias e estratégias de EA com outros docentes por 

meio de uma ferramenta Google docs ou similar? 

- Teria sugestões para formalizar ações de EA na instituição? 

 

Profa. Aline Cristina Coleto 

Doutoranda em Gestão Ambiental 

Universidade Positivo 

aline.coleto@ifpr.edu.br 

98821-9407 

  

mailto:aline.coleto@ifpr.edu.br
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA PARA 

DOCENTES 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 

 

“Prezado Professor do IFPR, estou desenvolvendo no Doutorado em Gestão 

Ambiental uma pesquisa sobre a educação ambiental em cursos técnicos. 

Informalmente identifiquei que o professor tem se destacado de forma muito positiva 

ao se preocupar com a inserção de temas ambientais em suas aulas, por isso 

gostaria de convidá-lo para discutir o tema. Discutiremos sobre a educação 

ambiental na instituição e a proposta de um grupo de estudos sobre o assunto que 

possa auxiliar todos os docentes na inserção da educação ambiental em suas aulas. 

Desde já agradeço a sua participação. 

 

- OBJETIVOS:  

 - Ações já praticadas; 

 - Desafios enfrentados; 

 - Sugestões de ações; 

 

- ROTEIRO: 

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1. Nome 

2. Tempo de magistério  

3. Tempo no IFPR 

4. Titulação  

5. Área de atuação  

 

BLOCO 2 – PERCEPÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1. O que é meio ambiente? 

2. Qual o seu papel na proteção ao meio ambiente? 

 

 

BLOCO 3 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CURSOS TÉCNICOS 

1. Qual o sentido de trabalhar educação ambiental em cursos técnicos? 

2. A didática de inserção de educação ambiental em cursos técnicos deve ou 

necessita ser diferenciada dos demais níveis de ensino? Por quê? 

3. Você considera importante a inclusão de temas ambientais no conteúdo atual de 

suas disciplinas. Por quê? 

4. Você já identificou possibilidades de inclusão de temas ambientais no conteúdo 

atual de suas disciplinas,  
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5. Quais seriam as principais facilidades para a implementação de temas ambientais 

nas suas disciplinas  

6. E as principais dificuldades? 

7. Você já trabalha temáticas relacionadas à questão ambiental? 

8. Como você insere a educação ambiental em suas aulas? 

9. Quais os critérios utilizados para definir a abordagem e os temas geradores? 

10. Qual é (se você já insere) ou qual seria (se ainda não insere) a receptividade dos 

discentes quanto ao tema meio ambiente em suas disciplinas? 

11. Possuindo autonomia por um dia no Campus Curitiba em relação à educação 

ambiental, cite uma ação que considera mais urgente ou essencial em relação à 

estrutura e em relação à comportamento? 

12. Demais temas que surjam espontaneamente das discussões 

 

- ENCAMINHAMENTOS: 

- Teria interesse em participar de um grupo de estudos para a criação, instituição e 

avaliação de um programa de EA? 

- Ou participaria posteriormente à instituição do programa propondo projetos? 

 - Compartilharia suas ideias e estratégias de EA com outros docentes por 

meio de uma ferramenta Google docs ou similar? 

- Teria sugestões para formalizar ações de EA na instituição? 

Aline Cristina Coleto 

Doutoranda em Gestão Ambiental 

Universidade Positivo 

aline.coleto@ifpr.edu.br 

98821-9407 

 

  

mailto:aline.coleto@ifpr.edu.br
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIOS DISCENTES 

Nome (Opcional)______________________________________________ Sexo________ 

Curso______________________________________ano/semestre_________Idade______ 

 

Para as questões a seguir, considere a sua visão pessoal sobre meio ambiente e 

educação ambiental: 

 

Dentre os itens a seguir, marque cada um dos itens considerando o grau de importância que 

eles possuem em relação à sua percepção sobre os objetivos da educação ambiental.  

Considere a escala de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, sendo 0 para pouco importante e 5 para muito 

importante 

(  ) coleta seletiva      (  ) melhorar hábitos alimentares 

(  ) ser um eleitor consciente      (  ) plantar árvores 

(  ) adquirir produtos com menos embalagens   (  ) reduzir o uso de automóveis 

(  ) melhorar a qualidade de vida     (  ) consumismo 

(  ) preservar para as futuras gerações    (  ) reduzir resíduos 

(  ) paisagismo das praças e parques 

(  ) participar de discussões e oficinas sobre meio ambiente   

 

Após a leitura das afirmações a seguir, assinale uma das opções ao lado. 

 

D
is

c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

D
is

c
o

rd
o

 

In
d

if
e
re

n
te

 

C
o

n
c

o
rd

o
 

C
o

n
c

o
rd

o
 

p
a

rc
ia

lm
e
n

te
 

Em minha rotina pessoal pratico hábitos que tem por objetivo proteger o 

meio ambiente (separo lixo, economizo recurso naturais, dentre outros) 

     

Em minha rotina acadêmica no IFPR – Campus Curitiba eu pratico hábitos 

que tem por objetivo proteger o meio ambiente (separo lixo, economizo 

recurso naturais, dentre outros). 

     

 

Para as questões a seguir, considere a estrutura física e comportamento dos ocupantes 

(discentes, professores, técnicos administrativos, terceirizados) do IFPR – Campus 

Curitiba: 

Após a leitura das afirmações a seguir, assinale uma das opções ao lado. 

D
is

c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e

n
te

 

D
is

c
o

rd
o

 

In
d

if
e

re
n

te
 

C
o

n
c

o
rd

o
 

C
o

n
c

o
rd

o
 

p
a

rc
ia

lm
e

n
te

 

A estrutura física do IFPR – Campus Curitiba possibilita a prática de 

hábitos sustentáveis. 

     

Os ocupantes do IFPR – Campus Curitiba (discentes, professores, 

funcionários) possuem consciência de que devem agir em conjunto para 

economizar recursos naturais, utilizar equipamentos menos poluentes e 

tornar o Campus um ambiente sustentável. 

     

Sou responsável em desligar luzes, ar condicionado e equipamentos no 

término das aulas. 

     

Observar um colega ou professor agindo de forma ambientalmente 

sustentável reflete de forma positiva na minha rotina 
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Marque uma única alternativa que melhor representa sua reação à seguinte situação 

hipotética: 

“Ao me deparar com uma sala de aula ou laboratório com lixo no chão e/ou equipamentos 

ligados e/ou carteiras desarrumadas, concluo que”: 

(  ) os funcionários da limpeza não estão realizando corretamente a sua função. 

(  ) os professores devem chamar a atenção dos ocupantes da referida sala de aula. 

(  ) devo tomar a iniciativa de deixar a sala ou laboratório em ordem. 

(  ) que os ocupantes anteriores não foram orientados sobre quais ações deveriam praticar ao deixar 

a sala. 

(  ) ignoro o ocorrido, pois esta situação não é de minha responsabilidade. 

(  ) que devo realizar uma reclamação na direção. 

(  ) outra, qual?____________________________________________________________________ 

 

Para as questões a seguir, considere a abordagem de temas ambientais nas disciplinas 

técnicas do seu curso: 

 

Dentre os temas ambientais a seguir, assinale os três temas que mais são tratados pelos 

professores das disciplinas técnicas em suas aulas regulares. 

(  ) matéria prima – redução do uso, escolha sustentável 

(  ) resíduos – diminuição, descarte adequado 

(  ) comentários sobre notícias atuais que envolvam o meio ambiente 

(  ) questões energéticas – redução de uso, energias renováveis 

(  ) legislação ou normas técnicas referentes à minha área técnica 

(  ) impacto ambientais causados pelo profissional da minha área técnica 

(  ) qualidade de vida, alimentação saudável 

(  ) análise de casos ou projetos específicos 

(  ) construções verdes, conforto térmico 

(  ) consumo consciente 

(  ) discussão dos problemas ambientais locais 

(  ) nenhum 

(  ) outros_________________________________________________________________ 

 

Após a leitura das afirmações a seguir, assinale uma das opções ao lado. 
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Discussões sobre questões ambientais nas disciplinas técnicas fazem parte 

do conteúdo a ser ministrado pelo professor. 

     

Os professores relacionam os conteúdos técnicos que estão ministrando 

com os aspectos ambientais pertinentes. 

     

Os professores abordam os aspectos ambientais de forma contextualizada 

com a rotina de trabalho do futuro profissional de nível técnico da minha 

área. 

     

Em geral, tenho boa receptividade quando o professor aborda assuntos 

ambientais que se relacionem ao conteúdo técnico que ele está 

ministrando. 

     

Os temas ambientais são incluídos nas aulas pelos professores somente 

através de projetos específicos (palestras, oficinas, TCC, dentre outros). 
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Para as questões a seguir, considere a importância do meio ambiente para a sua futura 

atuação como profissional de nível técnico: 

Após a leitura das afirmações a seguir, assinale uma das opções ao lado. 
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É importante para o futuro profissional de nível técnico identificar o efeito 

que suas ações profissionais podem causar ao meio ambiente. 

     

Considerando a formação que venho recebendo no IFPR – Campus 

Curitiba, me sinto preparado para atuar em um mercado de trabalho que 

exija profissionais técnicos conscientizados ambientalmente. 

     

 

Para as questões a seguir, considere as informações familiares pessoais e econômicas: 

Quantas pessoas moram na sua casa? _____ 

Qual a renda média mensal familiar em R$?  

(  ) menos de 1.874,01   (  ) 1.874,01 à 3.748   (  ) 3.748,01 à 9.370,00 

(  ) 9.370,01 à 18.740,00    (  ) 18.740,00 ou mais 
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ANEXOS 

PARECERES COMITÊ DE ÉTICA N. 1.678.936 E N. 2.619.347  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


