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RESUMO 
 
 
 

A proposta pedagógica dos cursos técnicos, baseada na interdisciplinaridade 
e relação constante da teoria com a prática favorece a educação ambiental. No 
entanto, ainda são escassos os estudos de educação ambiental aplicada 
diretamente a esta modalidade de ensino. O objetivo da presente dissertação 
consiste em propor diretrizes para a prática da educação ambiental em cursos 
técnicos, identificando a concepção de discentes e docentes sobre o meio ambiente 
e a educação ambiental, além de demonstrar a importância da educação ambiental 
e as suas interfaces em cursos técnicos. A presente dissertação é fundamentada em 
pesquisa aplicada, qualitativa e quantitativa, descritiva, bibliográfica e documental. 
Foram aplicados questionários a discentes e docentes de cursos técnicos, sendo 
que as respostas foram categorizadas e analisadas com o objetivo de diagnosticar a 
realidade da educação ambiental nesta modalidade de ensino, identificar as suas 
especificidades e embasar diretrizes educacionais e de gestão para a educação 
ambiental em cursos técnicos. Os resultados obtidos demonstram que a importância 
da educação ambiental em cursos técnicos é reconhecida, no entanto, as ações 
desenvolvidas não são integradas. A maioria dos docentes não conhece os 
parâmetros curriculares nacionais e possuem dificuldades em abordar as questões 
ambientais por meio da interdisciplinaridade e tema transversal. Por fim, com base 
no diagnóstico realizado são sugeridas diretrizes educacionais e de gestão para a 
efetividade da educação ambiental em conformidade com a legislação vigente e 
necessidades específicas desta modalidade de ensino. 

 
 

Palavras-chave: Educação profissional. Tema transversal. Percepção ambiental.  
Interdisciplinaridade.  
 
 
 



 
 

ABSTRAT 
 
 
 

The pedagogic proposal, based on the interdisciplinarity and constant 
relation between theory and practice, favors the implementation of the environmental 
education in the technical courses. However, the studies about environmental 
education devoted straightly to this kind of teaching are still scarce. The aim of the 
present dissertation consists in proposing directives for the practice of the 
environmental education in technical courses, identifying the conception of students 
and teachers about environment and environmental education, besides 
demonstrating the importance of the environmental education and his interfaces in 
technical courses. The present dissertation is based on a qualitative and quantitative 
descriptive, bibliographical and documentary research method. Questionnaires were 
applied to students and teachers of technical courses. The answers were categorized 
and analyzed to diagnose how the environmental education is teaching in this kind of 
course. The results showed that the importance of the environmental education in 
technical courses is recognized by the students and teachers, but the actions are not 
integrated. Most of the teachers do not know the curricular parameters national and 
they have difficulties in boarding the environmental questions through the 
interdisciplinarity and cross subject. Finally, based on the comparison between the 
refined results and the legal determinations for the environmental education in 
technical courses, are suggested education and management directives for the 
effectiveness of the environmental education that contemplate the specific 
necessities of this kind of teaching. 
  
 
Key words: professional education, cross subject, environmental perception, 
interdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A educação ambiental é um dos principais instrumentos para a formação de 

cidadãos conscientes da importância da temática ambiental. As recomendações das 

organizações internacionais e determinações legais do Brasil prevêem a inserção da 

educação ambiental em todos os níveis da educação formal, inclusive nos cursos de 

nível técnico com o objetivo de formação integral do futuro trabalhador técnico.  

Nos moldes atuais de desenvolvimento econômico, o mercado de trabalho já 

vem exigindo dos profissionais conhecimentos e entendimento sobre o meio 

ambiente, uma vez que o conceito de desenvolvimento sustentável ganha força e, 

portanto, é imperativo que o modelo educacional vigente para os cursos técnicos 

contemple não apenas o conhecimento técnico, mas, também, a formação de 

profissionais conscientes dos impactos que suas ações causam ao meio ambiente 

como um todo.  

A forma como o indivíduo percebe o meio ambiente e as suas relações 

influenciam o seu comportamento, razão pela qual a análise da percepção e 

representação social do público alvo é instrumento indispensável para o diagnóstico 

das necessidades e avaliação das ações de educação ambiental a serem 

implementadas (OLIVEIRA; VARGAS, 2009). 

A problemática tratada na presente pesquisa se distingue pois, apesar da 

necessidade de educação ambiental em todos os níveis formais de ensino já estar 

pacificada no Brasil, poucas são as ações concretas neste sentido, conforme 

diversos estudos realizados sobre a efetividade da educação ambiental no contexto 

escolar brasileiro (GUERRA; GUIMARÃES, 2007; SCHOR; DEMAJOROVIC, 2010; 

TRISTÃO, 2004). 

Verifica-se dificuldade por parte dos docentes em incluir as temáticas 

ambientais em cursos técnicos por meio da característica da interdisciplinaridade e 

dos temas transversais, seja por falta de conscientização ou qualificação. 

Assim, a relevância da presente pesquisa reside na necessidade de efetivar 

a educação ambiental em cursos técnicos em conformidade com as determinações 

legais já existentes e adaptá-la às situações metodológicas e didáticas específicas 

de cursos técnicos que são voltados à prática. Para tanto, demonstra-se a 

importância da educação ambiental em cursos técnicos, identificando as concepções 
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dos discentes e docentes desta modalidade de ensino. Os resultados apurados, na 

condição de diagnóstico da educação ambiental em cursos técnicos, embasam a 

sugestão de diretrizes para a efetividade da educação ambiental nesta modalidade 

de ensino. 

O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa aplicada e descritiva, 

utilizando-se como procedimentos técnicos, pesquisa bibliográfica e documental. 

Como instrumentos de pesquisa foram elaborados e aplicados questionários para 

discentes e docentes em duas instituições de ensino com cursos técnicos de 

Curitiba, PR. 

A presente dissertação sugere diretrizes para a educação ambiental em 

cursos técnicos, as quais resultam da comparação entre o diagnóstico realizado e as 

determinações legais aplicadas ao assunto. A proposta de diretrizes é composta 

pela dimensão de gestão e pela dimensão educacional as quais deve ser aplicadas 

em conjunto, como suporte para a efetividade da educação ambiental nesta 

modalidade de ensino. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Diagnosticar e propor diretrizes para a prática de educação ambiental no 

contexto dos cursos técnicos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Identificar a concepção de discentes e docentes sobre o meio ambiente e a 

educação ambiental em cursos técnicos. 

Estabelecer as interfaces da educação ambiental com os cursos técnicos. 

Diagnosticar as necessidades e oportunidades para a efetividade da 

educação ambiental em cursos técnicos. 



12 
 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 O PAPEL DOS CURSOS TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO FORMAL BRASILEIRA 

 

Rodrigues, Gomes e Craig (2003) apontam que o primeiro curso técnico no 

mundo foi o curso de comércio ministrado em Portugal, em 1759, pela Academia 

Prática de Comércio, com o objetivo de ensinar as atividades práticas do 

comerciante.  

No Brasil os cursos técnicos tiveram origem durante o período imperial, 

porém, não eram muito bem vistos, nem muito frequentados pela população porque 

a sua conclusão não permitia a continuidade dos estudos, tal como o ingresso ao 

ensino superior (ZIBAS, 2005). 

A primeira forma de oficializar o ensino técnico no Brasil se deu por meio do 

Regulamento 1331-A de 1854, denominado de Reforma Couto Ferraz, o qual 

deixava claro, em seu art. 81, que o ensino das disciplinas técnicas somente seria 

ministrado caso não perturbasse o estudo literário (BRASIL, 1854). Segundo Peres 

(2010), em 1864, somente duas instituições ofertavam esta modalidade de ensino no 

Brasil, o Instituto Comercial do Rio de Janeiro com 53 alunos e o Curso Comercial 

de Pernambuco com 25 alunos. 

Por muito tempo o trabalho manual ainda foi considerado inferior ao trabalho 

intelectual, em razão do regime escravocrata (CZERNISZ, 2010; FISCHER; 

FRANZOI, 2009). Devido a este isolamento pedagógico, a modalidade de ensino 

técnico acabou por ser destinada às classes menos favorecidas, que não possuíam 

condições de ingressar nas universidades (PILETTI, 1997; FERRETI, 1997).  

Os cursos técnicos somente foram efetivamente regulamentados no Brasil, 

como modalidade de ensino autônoma, com a reforma educacional da década de 

40, por meio dos Decretos-Lei números 4.048/42 e 4.073/42 (BRASIL, 1942). 

O Decreto-Lei 4.073/42, uma das primeiras legislações que formalizou esta 

modalidade de ensino, instituiu como objetivos dos cursos técnicos a formação de 

profissionais aptos ao exercício de atividades específicas, propiciar aos jovens e 

adultos não diplomados uma qualificação profissional, aperfeiçoar conhecimentos e 

habilidades técnicas de trabalhadores, bem como divulgar conhecimentos de 

atualidades técnicas (BRASIL,1942,a,b). 
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Conforme Gadotti (1998), os cursos técnicos inicialmente objetivavam 

capacitar pessoas que se encontravam fora do mercado de trabalho com a 

finalidade de favorecer as classes dominantes e desenvolver rapidamente o setor 

produtivo e econômico que sofria com falta de mão de obra técnica. 

O distanciamento dos cursos técnicos em relação às demais modalidades de 

ensino sustentou-se por muito tempo na sociedade brasileira, em razão da dualidade 

do sistema educacional, entre a formação geral e a formação profissional (FISCHER; 

FRANZOI, 2009).  

Na década de 20 já se identificava que o incremento mundial do capitalismo 

demandaria um grande número de trabalhadores para suprir o consumo em massa, 

intensificando a diferenciação entre o saber intelectual e o saber manual (SILVA, 

1993).  

Em 1976 a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) realizou uma conferência mundial sobre o ensino técnico e 

incentivou, principalmente aos países em desenvolvimento, a instituição de políticas 

públicas para esta modalidade de ensino. Diante desse fato, vários países 

receberam subsídios de bancos internacionais, durante a década de 80, 

incentivando o incremento dos cursos técnicos (AZEVEDO, 1999; KUENZER, 1997; 

SILVA, 2002; ZIBAS, 2005). 

A partir da década de 90, com o advento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

o Brasil iniciou uma reforma geral na educação, inclusive em relação aos cursos 

técnicos, que passaram a abordar, além das habilidades técnicas, também 

elementos que contribuíssem para a formação integral do futuro profissional. Assim, 

foi acoplada a formação técnica profissional aos conteúdos considerados 

propedêuticos (BRASIL, 1996). 

Buscando preencher esta lacuna entre educação, trabalho e meio ambiente, 

os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) dispõem que, além das disciplinas 

curriculares, deve haver a inclusão de temas transversais em todas as modalidades 

de ensino, inclusive em cursos técnicos. Assim, a educação formal passou a 

considerar a dualidade entre meio ambiente e trabalho decorrente das tecnologias 

do século XXI (BRASIL, 1997; BRASIL, 2000a). 

Os PCNs são referenciais para as bases curriculares brasileiras que atuam 

como elemento norteador na educação formal brasileira aprofundando os conteúdos, 

objetivos e critérios de avaliação por meio de propostas flexíveis conforme 
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necessidades e diferenças regionais e sugerindo um conjunto de conhecimentos que 

deve ser ensinado a todos, preservadas as diferenças regionais e culturais (BRASIL, 

1997).  

Para Palma Filho (1997), os PCNs consideram as diferenças regionais 

presentes no Brasil e determinam conteúdos mínimos e comuns que são 

indispensáveis para a formação educacional e cidadã do estudante brasileiro. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais  

 
“tem por base a reunião daqueles conhecimentos que compartilham 
objetos de estudo e, portanto, mais facilmente se comunicam, 
criando condições para que a prática escolar se desenvolva numa 
perspectiva interdisciplinar” (BRASIL, 1999a, p. 39).  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Técnico, instituídas pela 

Resolução CEB 4/99 (BRASIL, 1999b), também são estruturadas com base na 

interdisciplinaridade e em competências profissionais de acordo com o curso 

escolhido. Desta forma, a integração destes cursos, iniciada com a LDB (BRASIL, 

1996) e que vem sendo construída no ensino formal brasileiro, caracteriza o perfil 

interdisciplinar desta modalidade de ensino. 

Apesar das questões sociais e econômicas ainda serem determinantes para 

o acesso à educação no Brasil, o governo federal realizou grande expansão na 

modalidade de ensino técnico que culminou com a criação dos Institutos Federais de 

Ensino, instituídos pela Lei 11.892/2008, de forma a incentivar a procura pelos 

cursos técnicos (BRASIL, 2008).  

A rede federal de ensino possui histórico de qualidade de ensino médio e 

tecnológico, apesar das dificuldades inerentes ao ensino público (MOURA CASTRO, 

2005). A qualidade do ensino público gera grande procura pela população e, em 

contrapartida, dificulta o ingresso pela população de baixa renda, apesar das 

políticas inclusivas. De outro lado, esta procura pelo ensino técnico também 

contribuiu para a expansão da rede privada de ensino que passou a ofertar esta 

modalidade de ensino (FERRETI, 1997; MOURA CASTRO, 2005). 

Diante do exposto, o ensino técnico no Brasil passou por evolução 

cronológica, conforme Figura 1. 
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Centros Federais de Educação Tecnológica

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

15 

 

também optam pelos 

de retorno aos estudos, 

tanto aos jovens quanto àqueles que estão fora da escola. Por sua vez, 

a procura pelos cursos técnicos na Europa teve 

em razão da necessidade de preparação do jovem para o 

e alterou a estrutura educacional para viabilizar a formação 

no ano de 2003 em razão da 

 no ano de 1999, a 

cerca de 55% dos alunos do ensino secundário matriculados em 

professionnel”. Destes, 

cursos técnicos oferecidos por 

tanto conhecimentos 

a formação integral do futuro profissional 

, no entanto, ressaltam que as 

escolas técnicas francesas sofrem com a invasão dos conteúdos propedêuticos que 

os cursos técnicos possuem 

onde as políticas públicas incentivam esta modalidade 
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de ensino, principalmente após a adesão de Portugal à Comunidade Européia 

quando o país recebeu subsídios que aumentaram os investimentos no seu sistema 

educacional (AZEVEDO, 1999). 

O objetivo dos cursos técnicos de formar mão de obra especializada em um 

curto período de tempo pode acarretar dificuldades metodológicas. Segundo 

Machado (2002), o mero acesso ao conhecimento técnico sem a visão globalizante, 

limita a percepção do papel deste trabalhador na sociedade e o impede de 

compreender a sua real capacidade como profissional e como cidadão, 

principalmente diante dos apelos tecnológicos e de consumo da sociedade 

globalizada.  

Ao tratar acerca da complexidade Morin (2003, p. 69) afirma que: 

Enquanto a cultura geral admite a possibilidade de se buscar a 
contextualização de toda a informação ou de toda a idéia, a cultura 
técnica e científica, em nome do seu caráter disciplinar 
especializado, separa e compartimenta os conhecimentos, o que 
torna cada vez mais difícil a contextualização destes. 
  

Esta cisão entre os saberes técnicos e intelectuais é uma das principais 

causas da desqualificação dos profissionais (SILVA, 2002), já que o conhecimento 

técnico não pode ser visto como a mera prática de um ato mecânico impensado, 

fortalecendo o entendimento de Fischer e Franzoi (2009) de que o fazer e o pensar 

não podem ser dissociados. 

Fernandes (2010) sustenta que o conhecimento técnico não pode substituir 

a formação crítica, já que é preciso saber utilizar as ferramentas tecnológicas as 

quais não podem se sobrepor à capacidade de julgamento dos indivíduos. 

Os efeitos do crescimento da produção tecnológica restringem a reflexão e 

acarretam a padronização de valores, anseios e pensamentos, culminando no 

conceito de racionalização da vida (FERNANDES, 2008). 

Ferreti (2000), neste mesmo sentido, identifica que os cursos técnicos 

podem contribuir para o combate ao desenvolvimento econômico e tecnológico 

desenfreado, ao formar mão de obra não apenas com conhecimento técnico, mas 

também com formação crítica e integrada. 

O mercado de trabalho já vem exigindo além de trabalhadores capacitados, 

competitivos e capazes de cumprir metas de produtividade, pessoas conhecedoras 

da complexa relação entre trabalho e meio ambiente, razão pela qual, a educação 
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técnica não tem sido mais vista como secundária, mas sim, como essencial à 

formação de mão de obra crítica (FERRETI, 2000). 

Diante das necessidades de mercado e inovações legislativas decorrentes 

da reforma educacional da década de 90, tornou-se indispensável adequar o modelo 

de educação profissional técnica a esta nova realidade, pensando, desta vez, em 

uma escola com sistema metodológico que possa aliar tanto a teoria quanto a 

prática, tornando o próprio trabalho um processo educativo (ZIBAS, 2005). 

Neste sentido, o ensino técnico tem-se afastado das razões que sustentaram 

a sua criação na época imperial e busca convergir tanto com as necessidades 

decorrentes do sistema produtivo quanto da sociedade globalizada, culminando em 

novas exigências laborais e educacionais (QUARESMA, 2004). 

Esta modalidade de ensino objetiva, portanto, não somente transmitir 

habilidades técnicas à formação de um novo profissional, mas principalmente formar 

um novo profissional flexível e com conhecimento global em conformidade com os 

interesses do mercado de trabalho e com o implemento de sua formação pessoal 

(FRIGOTTO, 1999). 

Diante da flexibilização dos sistemas de produção, o enfoque do mundo 

corporativo vem se alterando e busca cada vez mais profissionais diferenciados, 

conforme esclarece Silva (2008, p.03) 

 
As novas exigências do mercado de trabalho e o novo cenário do 
mundo do trabalho demandam um profissional que invista nele 
mesmo, pois o mundo globalizado espera que o trabalhador seja 
cada vez mais polivalente, multifuncional, criativo, flexível, 
comprometido e pronto para atender às necessidades do mercado. 
 

Esta flexibilização iniciou-se na década de 70 justificando a passagem do 

modelo de trabalho fordista1 para toyotista2 e como forma de contrapor a excessiva 

especialização dos trabalhadores da época, os quais exerciam tarefas específicas. 

Ocorre que esta mudança camufla os objetivos do mundo do trabalho, tais como o 

aumento da produtividade e competitividade, a rápida recolocação profissional e o 

acúmulo de atividades, já que o trabalhador passa a ser inserido no mercado de 

trabalho de acordo com as suas características e competências individuais 

                                            
1 Sistema de produção marcado pela racionalização da produção, divisão e especialização do 

trabalho (SILVA, 2003). 
2 Sistema de produção desenvolvido no Japão nos anos 50 que exige habilidades e conhecimento 

dos trabalhadores ante a necessidade de uso de tecnologias (SILVA, 2003). 
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sugerindo que a sua capacidade crítica seja exigência do mercado de trabalho atual. 

(MANGINI, 2009; FERRETI, 1997). 

Mesmo diante desta flexibilização, vários autores ainda ressaltam a cisão do 

sistema produtivo em trabalho manual e trabalho intelectual remanescente do 

modelo fordista e da origem do ensino técnico que foi criado para a formação rápida 

de mão de obra especializada (KUENZER, 1997; MORAES, 1996; SILVA, 2002). 

Segundo Leal (2009), as organizações estão atentas à importância que os 

temas ambientais veem alcançando e iniciam mudanças de postura frente ao 

mercado consumidor e aos seus próprios trabalhadores com o objetivo de se 

adequar às novas estratégias de desenvolvimento global com ênfase na 

sustentabilidade.  

Desta forma, aliadas às necessidades de formação de um profissional 

integral, as temáticas ambientais devem ser incorporadas aos cursos técnicos, 

atendendo determinação específica das políticas públicas e legislações 

concernentes à educação ambiental (BRASIL, 1994a; BRASIL 1994b; BRASIL, 

1997; BRASIL, 1999a; BRASIL, 1999b; BRASIL, 2001). 

 

2.2 CONCEITO E DETERMINAÇÕES LEGAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A devastação ocasionada pelas duas grandes guerras e o período de 

intensa industrialização suscitou o início da preocupação mundial com o meio 

ambiente (DIAS, 2004). Esta preocupação culminou na busca por soluções para 

amenizar os impactos ambientais por meio da realização de conferências com 

participação de vários países e Organizações Não Governamentais (ONGs) 

(BRUMER, 2010). Essas conferências resultaram em orientações aos países 

participantes que subsidiam legislações nacionais sobre os temas ambientais e 

educação ambiental. 

Em 1972 ocorreu em Estocolmo, a primeira Conferência Mundial sobre o 

Homem e o Meio Ambiente, ou Conferência de Estocolmo, que teve a participação 

de 113 países e foram estabelecidos princípios comuns para a orientação da 

preservação do meio ambiente, inclusive recomendando o desenvolvimento de um 

programa internacional de educação ambiental (DIAS, 1991).  

Em 1975 foi promovida pela UNESCO a Conferência Internacional em 

Educação Ambiental na cidade de Belgrado com a participação de 65 países. O 
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documento final desta Conferência, denominado de Carta de Belgrado, contém as 

metas e recomendações ambientais, os objetivos da educação ambiental e os 

princípios para elaboração de programas de educação ambiental (UNESCO, 1975).  

Os objetivos da educação ambiental traçados em Belgrado constituem o 

cerne da educação ambiental e se fundamentam em seis pontos, conforme Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Objetivos da educação ambiental definidos na Carta de Belgrado (1975). 
 

A Carta de Belgrado determina os princípios que devem ser seguidos pelos 

programas de educação ambiental afirmando que a educação ambiental deve ser 

contínua, com abordagem interdisciplinar, enfatizar a participação ativa na 

identificação e solução de problemas ambientais, respeitar os interesses nacionais e 

as diferenças regionais, considerar o ambiente em sua totalidade, bem como 

examinar o crescimento e desenvolvimento sob a perspectiva ambiental (UNESCO, 

1975). 
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Segundo Dias (1991), a Carta de Belgrado consiste em um dos mais 

importantes documentos sobre educação ambiental, pois serviu como fundamento 

para a instituição, pela UNESCO, do Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA) que orientou a realização de programas de educação ambiental por todo o 

mundo, inclusive no Brasil. 

A Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental de Tbilisi 

(Conferência de Tbilisi), realizada em 1977, ratificou e aprofundou as 

recomendações da Carta de Belgrado em relação à educação ambiental.  

O documento final desta Conferência, denominado de Declaração de Tbilisi, 

define que a educação deve despertar a consciência e o entendimento dos 

problemas ambientais, abrangendo de forma contínua tanto o ensino formal quanto 

não formal. Determinou, ainda, a sensibilização e formação daqueles que trabalham 

com educação para que a educação ambiental seja abordada de forma 

interdisciplinar contribuindo para a renovação do processo educativo (UNESCO, 

1977). 

A Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988), atendendo às pressões 

internacionais das Convenções e determinações dos organismos internacionais, 

dispôs em seu artigo 225, VI, que “Cabe ao Poder Público promover a Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988, p. 157). 

A Lei n. 9795/99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), dispõe em seu art. 2º que 

 
a educação ambiental é um proponente essencial e permanente na 
Educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não formal (BRASIL, 1999c, p. 1). 

 

O art. 3º, inciso II, complementa que incumbe “II - às instituições educativas 

promover a Educação Ambiental de maneira integrada aos programas educacionais 

que desenvolvem;” (BRASIL, 1999c, p. 1).  

Conforme orientações constantes nas Diretrizes para operacionalização da 

PNEA (BRASIL, 1999c), a educação ambiental tem como principal objetivo 

desenvolver a consciência crítica e o comprometimento com as temáticas ambientais 

sempre correlacionando os aspectos sociais, ecológicos, econômicos, políticos, 
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culturais, científicos, éticos, dentre outros, imprescindíveis para o bem estar de toda 

a sociedade. 

A Agenda 21 Brasileira também contribui com o fortalecimento da educação 

ambiental no país ao incentivar programas de educação ambiental como instrumento 

para a melhoria da qualidade de vida de acordo com a realidade local (BARBIERI; 

SILVA, 2011; MALHEIROS, PHLIPPI JR e COUTINHO, 2008). Apesar da Agenda 21 

elencar, no seu Capítulo 36, a necessidade de promoção do ensino, da 

conscientização e do treinamento (BRASIL, 2002), Barbieri e Silva (2011) afirmam 

que a educação ambiental está presente em praticamente todas as suas 

proposições confirmando o entendimento de que qualquer mudança de atitude parte 

da educação e da análise das necessidades locais. Caúla e Oliveira (2007) 

ressaltam que as Agendas 21 locais não possuem natureza de lei, portanto, não são 

compulsórias. No entanto, mesmo diante de sua facultatividade atuam como um 

protocolo de intenções e constituem instrumento de fiscalização e cobrança pela 

população acerca do cumprimento destas intenções posto que realizam um 

programa detalhado de ações a serem praticadas para o alcance do 

desenvolvimento sustentável e enumeram a educação ambiental como um dos 

meios de execução para o alcance de suas finalidades (BRASIL, 2002).  

Recentemente o Conselho Regional de Educação editou a Resolução 

02/2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental. A referida Resolução reforça a importância da inclusão da educação 

ambiental, orienta a formação de docentes e indica caminhos para a inserção da 

educação ambiental de forma crítica e adaptada aos currículos de cada modalidade 

de ensino formal.  Porém, a única menção que se faz em relação à educação 

técnica é a previsão no parágrafo único do art. 16, que admite a possibilidade de 

organização curricular diferenciada nos cursos técnicos em razão da sua natureza 

(BRASIL, 2012). 

As principais legislações nacionais e orientações dos organismos 

internacionais sobre educação ambiental embasou a elaboração do Quadro 1. 
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Ano Emissor Documento Aspectos de educação ambiental 

1972 Unesco Conferência de 

Estocolmo 

Recomenda programa internacional de educação 

ambiental. 

1975 Unesco Carta de Belgrado Fixa os objetivos da educação ambiental. 

1977 Unesco Conferência de 

Tbilisi 

Estabelece as diretrizes da educação ambiental. 

1981 Brasil PNMA Primeira menção à educação ambiental em 

legislação brasileira. Considerada como um 

princípio da Política Nacional do meio Ambiente. 

1988 Brasil Constituição Federal Incumbe ao Poder Público a promoção da 

educação ambiental. 

1992 Unesco 

 

Rio - 92 Estabelece que a educação ambiental é 

instrumento para o desenvolvimento sustentável. 

1996 Brasil LDB Estabelece que o ensino deve abranger o 

conhecimento e entendimento do meio ambiente. 

1997 MEC PCN Determina que a educação ambiental deve ser 

inserida na educação formal por meio de tema 

transversal. 

1999 MEC PNEA Inclui a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino formal. 

2002 CPDS 

 

Agenda 21 Brasileira Incentiva o avanço de programas de educação 

ambiental como instrumento para o 

desenvolvimento sustentável. 

2012 CNE Diretrizes 

Curriculares 

Nacionais para a 

Educação Ambiental 

Define que a educação para a cidadania 

compreende a proteção ao meio ambiente e 

reconhece o caráter transformador da educação 

ambiental. 

Quadro 1 - Principais orientações internacionais e legislações brasileiras que tratam sobre 
educação ambiental. 
 

Os Estados Unidos da América também implementaram a educação 

ambiental permanente em todos os níveis de ensino como instrumento para a 

proteção do meio ambiente e mantém uma legislação específica sobre o tema por 

meio de uma Lei de Educação Ambiental e Agências de Proteção Ambiental que 

editam diretrizes para a educação ambiental no país (CUSTÓDIO, 2005). 
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Barbieri e Silva (20011) relatam que, nos países europeus e na América do 

Norte, a educação ambiental adota a denominação de educação ambiental para o 

desenvolvimento sustentável proposta pela Declaração de Tessalônica realizada na 

Grécia em 1997, onde se afirmou que a educação é um dos instrumentos para o 

alcance da sustentabilidade. Os autores continuam afirmando que esta expressão 

passou a ser considerada nos documentos da ONU e da Unesco como sinônimo de 

educação ambiental, apesar de entendimentos de que a educação para o 

desenvolvimento sustentável seria uma evolução da educação ambiental posto que 

compreenderia não apenas os aspectos ambientais, mas também sociais e 

econômicos. Ocorre que, diferentemente do entendimento Europeu e da América do 

Norte, na América Latina como um todo o conceito de educação ambiental já 

contempla todas essas dimensões (GONZÁLEZ-GAUDIANO; LORENZETTI, 2009). 

Girault (2008), ao realizar abordagem histórica da educação ambiental no 

sistema educacional francês, afirma que as determinações governamentais 

instituíram a educação ambiental nos currículos formais na década de 70, no 

entanto, não elencaram a educação ambiental como uma das prioridades no país.  

Pardo (2008) converge neste mesmo sentido afirmando que há dificuldades 

para a implementação da educação ambiental na França em razão da opção por um 

currículo unificado para todo o país, o que dificulta a abordagem da educação 

ambiental conforme as necessidade e diferenças locais. Buscando superar tais 

dificuldades, a França instituiu em 2004 uma política de expansão da educação 

ambiental que, assim como no Brasil, insere a educação ambiental em todas as 

modalidades de ensino formal por meio dos temas transversais. (MINISTÈRE DE L´ 

ÉDUCATION NACIONALE DE L´ ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE, 2004).  

A dificuldade de inserção da educação ambiental no sistema escolar não é 

exclusiva da educação ambiental francesa. Freitas (2006), ao realizar estudo sobre 

projetos de educação ambiental realizados em Portugal, conclui que, dentre 691 

projetos educacionais realizados entre 1998 e 2000, nenhum deles considerava a 

complexidade das temáticas ambientais nem realizava a necessária adequação dos 

aspectos ambientais e socioeconômicos imprescindíveis para a visão globalizante 

de meio ambiente. 

Com base nas orientações internacionais e nas legislações brasileiras 

relacionadas no Quadro 1, verifica-se que há esforços para implementar a educação 

ambiental no ensino formal brasileiro, porém, vislumbra-se a escassez de ações 
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efetivas para concretizar as determinações legais já existentes (GUERRA; 

GUIMARÃES, 2007). 

Apesar das políticas públicas educacionais existentes, é preciso analisar 

como as ações de educação ambiental são realizadas no ensino formal e informal e, 

principalmente, se atendem os diferenciais de aprendizado de cada modalidade de 

ensino. Dias (2004) afirma que a educação ambiental foi concebida para atuar de 

forma abrangente e integrada, alcançando tanto crianças quanto jovens e adultos, 

além de formadora de opinião pública e garantidora de boa qualidade de vida à 

sociedade como um todo. Por sua vez, Barbosa (2011) ressalta que, no Brasil, ainda 

são frequentes as práticas pedagógicas que fragmentam o conteúdo e impedem a 

visão globalizada do aluno dificultando a inserção dos temas transversais na 

educação formal, dentre eles, a educação ambiental.  

 

2.3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL E 

INTERDISCIPLINAR 

 

No âmbito da educação formal, a educação ambiental já foi historicamente 

desenvolvida a partir de várias modalidades, tais como a instituição de uma 

disciplina específica e atrelada às ciências naturais, a realização de projetos de 

extensão e a utilização da temática transversal. Para Yus (1998), não é possível 

descartar nenhuma dessas modalidades, pois todas cumprem cada uma à sua 

forma, o papel de incentivar o conhecimento e a prática de ações ambientalmente 

corretas.  

Foi no período pós Rio-92 que se iniciou, de forma concreta, a tentativa de 

se inserir a educação ambiental na educação formal brasileira. A primeira barreira foi 

como estruturar a educação ambiental no currículo formal já existente, razão pela 

qual, inicialmente, se propôs a educação ambiental sob a responsabilidade de 

professores da área de biologia. Ocorre que a educação ambiental é muito mais 

ampla do que o ensino curricular de biologia ou ecologia, sendo inconcebível apenas 

incorporá-la somente dentro de uma ou outra disciplina já constante do currículo 

formal de ensino (TOMAZELLO; FERREIRA, 2001). 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO, 1999), em suas recomendações para o ensino técnico e 

profissionalizante, entende que as alterações do mundo do trabalho decorrente das 
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inovações tecnológicas acarretam a necessidade de alterações no ensino para 

englobar assuntos diferenciados e que sejam considerados importantes, citando, por 

exemplo, 

A tecnologia, o ambiente, o desenvolvimento sustentável, a 
compreensão de idiomas e das culturas estrangeiras, a capacidade 
de compreender e as exigências das indústrias de serviços em 
rápido crescimento como o lazer e o turismo oferecem exemplos 
evidentes a este respeito. (UNESCO, 1999, p. 10). 
 

A Política Nacional de Educação Ambiental determina que a educação 

ambiental seja trabalhada em todos os níveis de ensino formal como um tema 

transversal e com abordagem interdisciplinar (BRASIL, 1999c), o que converge com 

as recomendações internacionais para o ensino técnico (UNESCO, 1999) e foi 

confirmado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental 

(BRASIL, 2012).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais elegem o tema transversal como 

meio de tratamento didático e metodológico para inclusão no currículo formal de 

temas que envolvem múltiplos aspectos e diferentes dimensões, dentre eles o meio 

ambiente (BRASIL, 1997).  

A educação ambiental, como tema transversal, baseia-se na própria 

biodiversidade ambiental e cultural do Brasil. Segundo Barbosa (2008, p. 08) 

 

O meio ambiente, nesta perspectiva, é pensado como espaço 
relacional, com o ser humano nele presente como agente que 
interage no interior de uma complexa teia de relações e 
significados. 

 

Os temas transversais surgem como estratégia didática de trabalho, diante 

da compreensão de que todas as problemáticas estão interligadas, não havendo 

mais a possibilidade de tratamento isolado das questões na vida real. Desta forma, o 

ensino formal de educação ambiental é um dos modos de interligar os elementos 

que fazem parte desta grande cadeia (YUS, 1998). 

Os critérios que determinam a escolha dos temas transversais nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (Figura 3) se sustentam na especificidade e 

necessidade de metodologia própria de abordagem, uma vez que não devem ficar 

restritos à compartimentalização das disciplinas e merecem abordagem sistêmica 

diante de sua complexidade (BRASIL, 1997). 
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Figura 3 - Critérios para escolha dos temas transversais definidos pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. 

 

Segundo Tristão (2012), a inclusão dos temas ambientais como transversal 

é um avanço da legislação brasileira, pois a educação ambiental está além da 

compartimentalização do conhecimento usualmente praticado nos limites escolares 

tradicionais, onde o processo ensinoaprendizagem é repartido em disciplinas. Esta 

repartição de conteúdos vai de encontro com o entendimento de Boff (2003, p. 97) 

que retrata a perspectiva holística de mundo necessária para a nova concepção de 

meio ambiente afirmando que: 

 

A perspectiva holística não significa a somatória de pontos de vista 
(que são sempre a vista de um ponto), mas a capacidade de ver a 
transversalidade. Quer dizer, a capacidade de detectar os inter-retro-
relacionamentos de tudo com tudo. 
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Novicki (2010) sustenta este mesmo entendimento ao afirmar que o meio 

ambiente não pode ser fragmentado ou analisado separadamente, o que dificulta a 

inserção da educação ambiental nos modelos de competência pré-determinados 

para a educação técnica.   

Assim, o atendimento às recomendações internacionais, que já foram 

incorporadas ao sistema legal brasileiro, tem por finalidade a formação de 

profissionais técnicos conscientes de seu papel social na busca de desenvolvimento 

de tecnologias limpas e ambientalmente corretas, além de cumpridores da sua 

missão de disseminação das práticas ambientais para o fortalecimento da proteção 

ao meio ambiente. Este é o entendimento de Rocha (2003, p. 167) ao destacar que: 

 

A complexidade dos fenômenos vitais, pessoais, sociais e naturais 
demonstra o grau de exigência da interdisciplinaridade em todos os 
níveis educacionais, sendo o saber articulado, ao meu ver, um 
importante acréscimo ao desenvolvimento profissional e científico. 
 
 

Segundo Pierson e Neves (2000), somente por meio da interdisciplinaridade 

a educação ambiental poderá cumprir o seu papel integrador, pois, assim como a 

biodiversidade não pode ser separada do dia a dia das pessoas, a educação 

ambiental também não pode ser vista como disciplina isolada no currículo formal das 

escolas.  

Neste sentido, Costa, Paiva e Filgueira (2006), em estudo realizado junto 

aos cursos técnicos integrados do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte, relatam que apenas 2% dos estudantes afirmam que a temática 

ambiental é tratada em todas as disciplinas do seu curso. 

Machado (2002) ressalta que a interdisciplinaridade facilita o diálogo entre 

as disciplinas sem que haja sobreposição de nenhuma delas e possuí como objetivo 

a interação entre os saberes para a compreensão de todas as interfaces do objeto 

de estudo.  

Por sua vez, Fiorin (2008), ao estudar como se dá a circulação do 

conhecimento por meio da interdisciplinaridade relata a sua subdivisão em dois 

regimes, o da exclusão e da participação. O regime da exclusão fundado na triagem 

imperou do século XVIII ao século XX restringindo a circulação das ciências e se 

fundamentando na especialização. Durante este regime houve desenvolvimento da 

pesquisa, porém institucionalizou o conhecimento no fazer científico, ou seja, o 
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conhecimento se restringiu em descobrir o funcionamento das coisas. Por sua vez o 

regime de mistura é contínuo, participativo e favorece a circulação do conhecimento 

por meio da formação abrangente. Neste regime a preocupação se volta para o 

porquê das coisas considerando a visão sistêmica e complexa. Fiorin (2008, p. 36) 

prossegue afirmando que: 

 
Atualmente, estamos num momento de mudança da forma de fazer 
ciência. Estamos passando de um fazer científico regido pela triagem 
para um fazer investigativo governado pela mistura. Fala-se em 
interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade, 
transdisciplinaridade e mesmo indisciplinaridade. Hoje, esses termos 
são universais positivos do discurso, enquanto a especialização é 
vista como algo fora de moda, relacionada a um pensamento 
autoritário. 

 

Fernandes (2010) afirma que a interdisciplinaridade surge como instrumento 

para resgatar a reflexão e a compreensão de temas que foram ultrapassados pela 

lógica econômica e produtiva. Portanto, a interdisciplinaridade resulta na 

possibilidade de retomada dos temas globais e complexos deixados para trás em 

razão da compartimentalização e especialização do processo educativo. 

Deste modo, a interdisciplinaridade é entendida como um dos instrumentos 

para o regime da participação, pois propicia a contextualização de conhecimentos 

oriundos de diversas áreas com objetivo de contribuir para um objeto de estudo.  

A inserção da educação ambiental na educação formal é dificultada em 

razão das instituições de ensino ainda serem adeptas ao sistema tradicional de 

aprendizado e adotarem práticas pedagógicas fundadas na compartimentalização 

das disciplinas, o que dificulta, ou até mesmo inibe a reflexão crítica e participação 

ativa do aluno, elementos essenciais para a prática de educação ambiental (SHOR; 

DEMAJOROVIC, 2010). 

Guerra e Guimarães (2007), em estudo sobre a educação ambiental no 

contexto escolar, discutiram no Grupo de Pesquisa e Discussão do III Encontro de 

Educação Ambiental realizado em Ribeirão Preto, SP, os dados apurados pelo da 

pesquisa do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos INEP (2004) de que 

aproximadamente, 95% das escolas brasileiras pesquisadas afirmam que a 

educação ambiental está integrada às suas atividades pedagógicas. Ao aprofundar 

as práticas efetivas realizadas os autores concluem que as escolas consideram 
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como educação ambiental práticas isoladas e praticamente sem envolvimento da 

comunidade.  

Layrargues (2001) esclarece que as temáticas ambientais devem ser 

consideradas como meio para a compreensão crítica da relação entre o homem e o 

meio ambiente e não como atividade fim, já que qualquer ação de educação 

ambiental presume como primeiro passo à conscientização do público alvo.  

Para Freire (1980), a conscientização é a análise crítica da realidade que 

exige sensibilização e a participação efetiva dos envolvidos no processo ensino 

aprendizado. Para o autor, o ensino tradicional por meio do qual o aluno é apenas 

um recebedor de informações, não reflete as necessidades pedagógicas da 

educação ambiental. Ruscheinski e Costa (2012) afirmam que o discente deve ter 

participação ativa na identificação dos problemas e construção das soluções dos 

problemas ambientais diagnosticados, o que presume que para que haja a 

integração dos temas ambientais o processo de ensino e aprendizado deve ser 

dinâmico e integrado com a prática, o que somente pode ser efetivado com o 

engajamento e participação ativa de todos os envolvidos. 

 

2.4 A PERCEPÇÃO E A REPRESENTAÇÃO SOCIAL COMO INSTRUMENTOS DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

2.4.1 Percepção ambiental 

 

De acordo com Brandalise et al. (2009), a percepção é uma variável de 

interpretação do estímulo recebido que influencia na tomada de decisão e pode ser  

alterada conforme as experiências, sensibilização e grau de conhecimento do 

indivíduo. A percepção, portanto, não é apenas a reprodução do estímulo recebido, 

mas sim o resultado da análise pessoal, reconhecendo o que se observou 

(MACHADO; POMPEO, 1999). 

Marin (2008) faz um panorama do surgimento dos estudos da percepção, 

apontando que tiveram início na psicologia tradicional com o objetivo de explicar as 

observações individuais e coletivas do mundo, por meio do uso dos sentidos e das 

respostas aos estímulos.  

Conforme Lee (1977), a aplicação da percepção nos estudos ambientais deu 

surgimento à denominada psicologia ambiental que ganhou força nos Estados 
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Unidos a partir da década de 60, com a incorporação pela psicologia tradicional dos 

princípios da Gestalt, escola alemã de psicologia. O autor ressalta que, segundo 

esta escola, para o reconhecimento da percepção ambiental, é necessária a análise 

da percepção de mundo do ser humano por meio do todo, por meio de uma visão 

holística desta relação e não simplesmente pela visão fragmentada e sem 

considerar o contexto deste estímulo. 

A partir dessa análise global, instituída inicialmente pela escola alemã, a 

psicologia ambiental foi disseminada pelo mundo como um instrumento essencial 

para estudos sobre a relação dos indivíduos com o meio ambiente, sendo que no 

Brasil os primeiros estudos surgiram no âmbito da arquitetura e urbanismo sobre 

ambientes habitacionais (GÜNTER; ROZESTRATEN, 2005). 

Os estudos de percepção são complexos e se utilizam de conceitos oriundos 

de várias áreas do conhecimento, pois se adaptam a funções e metodologias 

diferenciadas de acordo com o assunto explorado pelo pesquisador (MARIN, 2008). 

O Quadro 2 ordena os diversos enfoques do estudo da percepção de acordo 

com o interesse e objetivos de pesquisa.  

 

Categorias Foco de estudo 

Intervencionista Arquitetura, urbanismo, gestão ambiental. 

Interpretativa Comunicação, comportamento social, vida urbana. 

Educacional Formação de conhecimento, valores, ensino, percepção de 

riscos ambientais. 

Quadro 2 – Categorias dos estudos de percepção ambiental. Adaptado de MARIN, 2008. 

 

O estudo da percepção para fins educacionais é um dos instrumentos para 

se alcançar a consciência acerca dos efeitos da relação entre homem e meio 

ambiente, um dos objetivos da educação ambiental instituídos pela Carta de 

Belgrado. 

Fernandes et al. (2003) constatam que os indivíduos são diferentes e por 

isso também reagem de formas diferentes aos estímulos, tais reações advém da 

percepção de mundo de cada um.  

Tuan (1980) afirma 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. Pinheiro (1997) relata que o homem não 



31 
 

 

apenas reage aos estímulos que recebe do meio ambiente, mas também interage de 

acordo com a sua história de vida. Para o autor, o estudo da percepção não é 

destinado exclusivamente à psicologia, pois possui caráter multidisciplinar já que 

tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento de estratégias para mudança de 

comportamento do ser humano em relação ao meio em que vive. Pedrini, Costa e 

Ghilardi (2010) sustentam que, por meio da identificação das diferentes concepções 

de indivíduos, é possível incentivar mudanças de comportamento, um dos objetivos 

da educação ambiental. 

O objetivo primordial da percepção ambiental é superar a comodidade e os 

hábitos rotineiros que acabam disfarçando a realidade e inibindo que os indivíduos 

possam realizar análises críticas sobre o meio ambiente que os rodeia (FERRARA, 

1999). Para Trigueiro (2003), a percepção ambiental é uma das principais formas 

pela qual os indivíduos tomam consciência de que fazem parte da natureza e, 

portanto, possuem o dever de protegê-la, minimizando os impactos das suas 

atividades rotineiras. 

Vários autores realizam pesquisas de percepção ambiental, seja para 

diagnosticar ou sustentar ações de educação ambiental no ensino formal 

(BARBOSA, 2011; BEZERRA; GONÇALVES, 2011; FERNANDES et al., 2003;  

PEDRINI; COSTA; GHILARDI, 2010; REIS; MORAIS, 2010) e concluem que a 

percepção ambiental do público alvo deve ser considerada para compor o 

diagnóstico e embasar as ações concretas a serem efetivadas de acordo com as 

necessidades da população local.  

Barbosa (2011), ao realizar pesquisa sobre a educação ambiental no curso 

técnico em agricultura em Rondonópolis/MT, analisa a concepção de meio ambiente 

de discentes e docentes com objetivo de embasar as práticas pedagógicas mais 

eficientes para o público alvo, concluindo que a percepção e a concepção de meio 

ambiente dos docentes reflete diretamente nas práticas pedagógicas adotadas em 

sala de aula. Neste estudo prepondera o entendimento antropocentrista de meio 

ambiente o que justifica que as ações de educação ambiental realizadas por estes 

professores são, em sua maioria, pautadas no manejo de recursos naturais. 

Neste mesmo sentido é o estudo realizado por Bezerra, Feliciano e Alves 

(2011) sobre as concepções e percepção de meio ambiente de docentes de escola 

agrotécnica no Estado de Pernambuco. Os autores demonstram que 47,23% dos 
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docentes possuem a percepção de meio ambiente como sinônimo de natureza, o 

que influencia na forma de abordagem da educação ambiental naquela localidade. 

Conforme as pesquisas dos autores citados é necessário identificar 

inicialmente a percepção e a concepção de meio ambiente tanto de discentes 

quanto docentes. Somente após é possível analisar as necessidades do público alvo 

e implementar ações de educação ambiental sob pena de dissociação entre as 

necessidades locais e as ações executadas e desvirtuamento dos objetivos da 

educação ambiental.  

De acordo com Marin, Oliveira e Comar (2003), a mudança de atitude 

defendida pela educação ambiental prescinde de um diagnóstico sobre a percepção 

ambiental do indivíduo, ou seja, como cada um visualiza a sua relação com o meio 

ambiente, sendo que com a identificação da percepção ambiental é possível 

estabelecer diretrizes para ações concretas, que devem ser iniciadas por meio de 

processos de sensibilização, buscando aproximar o homem do meio ambiente.  

 

2.4.2 Representação social 

 

A representação social começou a ser estudada no âmbito da psicologia 

social por Moscovici que se embasou no conceito de representação coletiva de 

Durkhein, para o qual as regras que regem a vida individual não são as mesmas que 

regem a vida coletiva (ALEXANDRE, 2004). A representação social é um 

instrumento para identificar não apenas o que os indivíduos pensam sobre 

determinado objeto ou assunto, mas também o porquê pensam daquela 

determinada forma descrevendo um processo de pensamento social (MAZOTTI, 

1997; ARAÚJO, 2008). 

Para Jodelet (1989), a representação social atua no universo do senso 

comum e se forma por meio da incorporação de um determinado objeto, que até 

então era desconhecido aos conhecimentos já acumulados pelo indivíduo. O Autor 

prossegue complementando que a objetivação do assunto de interesse do grupo 

social o torna concreto a partir de um marco referencial de existência, momento em 

que o objeto é incorporado aos conhecimentos já acumulados e colocado em 

evidência em discussões, ideias e posicionamentos pelo grupo social. Tais 

discussões e disseminação do senso comum facilitam a compreensão pelo indivíduo 

e orienta as suas ações. 
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Esta incorporação do conhecimento é primordial para a formação da 

representação social, posto que é elemento integrante e formador da visão 

consensual de realidade que será partilhada por todos os membros do grupo social 

(JODELET, 1989). 

Segundo Santos (1994), a representação social é uma interpretação do 

objeto conforme a estrutura do grupo social do qual o indivíduo faz parte e que 

contribui para a formação da realidade comum. 

Diversos ramos do conhecimento se utilizam do conceito de representação 

social para sustentar o estudo dos seus objetos, tendo em vista que este conceito 

permite identificar o senso comum de cada grupo social. Neste sentido as pesquisas 

de representações sociais possuem focos similares, que são descritos na Figura 4. 

 
Figura 4 – Esquema dos elementos que integram as particularidades das pesquisas de 
representação social. Fonte: Jodelet (1989). 

 

A educação ambiental também deve ser concretizada conforme a realidade 

de cada grupo social, razão pela qual analisa as necessidades e comprometimento 

do seu público alvo com base nos seus contextos sociais específicos e a relação 

entre homem e meio ambiente. 

Mazotti (1997) ao realizar pesquisa com professores, alunos e líderes 

comunitários na cidade do Rio de Janeiro/RJ, busca identificar a representação 

social deste público acerca dos problemas ambientais. Nesta pesquisa identifica a 
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preocupação com o desequilíbrio na relação entre homem e natureza como núcleo 

da representação social de cada grupo pesquisado, 

Neste mesmo sentido é o estudo realizado por Silva, Gomes e Santos 

(2005) sobre a representação social de meio ambiente para grupos sociais de 

moradores, turistas e veranistas que frequentam uma Unidade de Conservação no 

litoral sul de Pernambuco em que se conclui que a concepção de meio ambiente do 

público alvo possui ligação direta com representação social que cada grupo tem de 

natureza.  

Desta forma, a análise da representação social do público alvo contribui para 

o diagnóstico da educação ambiental em cursos técnicos e identificação de diretrizes 

para formulação de ações de educação ambiental nesta modalidade de ensino. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa se caracteriza, quanto à sua natureza como aplicada, quanto à 

sua forma de abordagem, como qualitativa e quantitativa e quanto aos seus 

objetivos, como pesquisa descritiva. Os procedimentos técnicos utilizados 

envolveram a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Fontes e instrumentos de coleta 

 

A pesquisa bibliográfica foi realizada a partir da seleção das legislações 

vigentes no Brasil, além de determinações e orientações de organismos 

internacionais recepcionadas pelo Brasil, que foram obtidas por meio de publicações 

oficiais. As principais legislações brasileiras foram consultadas no site oficial da 

Presidência da República que disponibiliza, na íntegra, todas as legislações 

brasileiras desde o ano 1888. 

Foi consultada a Constituição Federal Brasileira, que estabelece o direito de 

todos ao meio ambiente, bem como o acesso à educação, que rege as demais 

legislações infraconstitucionais no Brasil. Em seguida, foi realizada análise da Lei de 

Diretrizes e Bases que prevê determinações em relação à educação ambiental no 

âmbito da educação formal brasileira, o Programa Nacional de Educação Ambiental, 

com a finalidade de identificar as diretrizes de educação ambiental para o ensino 

formal e não formal e a Agenda 21 Brasileira que também prevê sugestões de 

incentivo à educação ambiental.  

Como a pesquisa possui como público alvo os docentes e discentes dos 

cursos técnicos, também foi realizada a análise e interpretação dos PCNs,em 

relação à organização do ensino formal e apresentação dos temas transversais. 

Ainda foram consultadas, por meio do site do Ministério da Educação, as resoluções 

emitidas pelo Conselho Nacional de Educação em relação aos cursos técnicos e em 

relação à educação ambiental. 
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Foi realizada consulta de artigos científicos sobre o tratamento destinado 

aos cursos técnicos e à educação ambiental. Os artigos científicos foram 

selecionados em pesquisas realizadas nas plataformas de pesquisa Scielo, Google 

Scholar, Web of Science e Scopus, por meio da truncagem das palavras chave: 

educação ambiental, cursos técnicos, tema transversal, interdisciplinaridade, 

percepção e representação social. As buscas foram realizadas nos idiomas 

português, inglês e francês em razão do interesse e familiaridade com o idioma e 

limitadas aos artigos científicos publicados nos últimos 15 anos, os quais foram 

organizados por áreas temáticas no programa EndNoteX5 (EndNote, 2011). 

Foi realizada a leitura dos resumos dos artigos e selecionados somente 

aqueles que fizeram referencia direta aos temas abordados na presente pesquisa. 

Apenas os artigos selecionados foram analisados na sua íntegra e catalogados em 

planilha destacando os autores, ano de publicação, local de publicação e assuntos 

de interesse abordados. 

A sugestão de diretrizes para a educação ambiental em cursos técnicos se 

embasou no diagnóstico realizado em duas instituições de ensino técnico 

localizadas na cidade de Curitiba, PR, Brasil. A partir do diagnóstico realizou-se 

comparação entre a situação atual e o modelo de educação ambiental para os 

cursos técnicos fixado como padrão pelas legislações brasileiras sobre educação 

ambiental (Quadro 1). 

Os instrumentos para realização do diagnóstico da educação ambiental em 

cursos técnicos foram a observação e aplicação de questionários para discentes e 

docentes desta modalidade de ensino. 

A observação do tipo participante e não estruturada foi realizada nas 

instituições de ensino pesquisadas com foco na estrutura física para a educação 

ambiental e a relação de discentes e docentes com os temas ambientais. O plano de 

observação foi formalizado com anotação em grade aberta. 

Os questionários foram compostos por questões fechadas e abertas 

(APÊNDICES A e B), aplicados durante o horário regular de aulas e com 

participação voluntária de discentes e docentes de ensino técnico de duas 

instituições de ensino, ambas localizadas na cidade de Curitiba, PR. 

Os questionários aplicados foram elaborados com objetivo de coletar 

informações sobre o conhecimento e entendimento dos discentes e docentes de 

cursos técnicos acerca do meio ambiente e da educação ambiental, se as temáticas 
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ambientais são inseridas em cursos técnicos e se ela ocorre em conformidade com 

as determinações legais nacionais.  Ainda, buscou-se identificar as dificuldades dos 

docentes em inserir a educação ambiental no conteúdo técnico que ministram, a 

concepção dos discentes acerca dos temas ambientais inseridos em cursos técnicos 

e se as temáticas ambientais são inseridas pelos docentes por meio de temas 

transversais e abordagem interdisciplinar nas aulas regulares. 

 

3.2.2 Abrangência espacial e temporal 

 

Foram aplicados questionários nos períodos de março de 2012 a junho de 

2012 com discentes e docentes de cursos técnicos de duas instituições de ensino 

técnico da cidade de Curitiba/PR. A primeira o Instituto Federal do Paraná (IFPR) - 

Campus Curitiba e a segunda o TECPUC – Cursos Técnicos de Ensino Médio do 

Grupo Marista.  

Para a coleta de dados foi realizada visita às referidas instituições de ensino, 

bem como busca de informações sobre os cursos ofertados e a quantidade de 

alunos junto aos sites das referidas instituições (IFPR, 2012; TECPUC, 2012). 

 

a) Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba 

 

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) é uma instituição pública federal criada 

pela Lei 11.892/2008 que transformou a Escola Técnica da Universidade Federal do 

Paraná em Instituto Federal de Ensino. Em todo o Brasil existem 38 Institutos 

Federais que constituem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, vinculada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação (SETEC). 

O IFPR possui 14 campus espalhados pelo Estado do Paraná. Na cidade de 

Curitiba possui duas sedes, que oferecem 21 cursos técnicos em diversas áreas do 

conhecimento, nas modalidades integrado e subsequente para, aproximadamente, 

2.600 alunos. 

 

b) TECPUC – Unidade Curitiba 
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O TECPUC é uma instituição privada de cursos técnicos de ensino médio 

vinculada ao Grupo Marista. Possui sede na cidade de Curitiba, PR e unidades no 

interior do Estado do Paraná e Santa Catarina. 

 Na sede de Curitiba oferta 28 cursos técnicos em diversas áreas do 

conhecimento, distribuídos nas modalidades integradas e subsequentes e conta com 

aproximadamente, 4.000 alunos. 

 

3.2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Foram aplicados questionários contendo entre cinco e nove perguntas cada, 

aplicados para 110 discentes e 40 docentes de cursos técnicos das duas instituições 

pesquisadas. 

O questionário aplicado aos discentes teve como objetivos: identificar o 

conhecimento acerca da temática ambiental, verificar o comprometimento e a 

importância atribuída ao meio ambiente no dia a dia do indivíduo, analisar o 

interesse sobre a temática ambiental, a disposição para participar de ações 

ambientais e propiciar a participação dos entrevistados com sugestões para inserção 

das temáticas ambientais no seu curso. O questionário é constituído por cinco 

questões, sendo quatro fechadas e apenas uma aberta (APÊNDICE A). A aplicação 

foi feita para 110 alunos de vários semestres de cursos de todas as áreas do 

conhecimento, quais sejam, cursos técnicos nas áreas biológicas, humanas e 

tecnológicas. 

O questionário aplicado aos docentes é constituído por nove questões, 

sendo cinco abertas e quatro fechadas (APÊNDICE B). A aplicação foi feita de forma 

aleatória para 40 docentes de cursos técnicos das duas instituições pesquisadas. As 

questões possuem o objetivo de identificar o conhecimento sobre as questões 

ambientais, verificar se os docentes reconhecem a importância da educação 

ambiental na formação de profissionais técnicos, propiciar a contribuição com 

sugestões para que a educação ambiental seja conduzida de forma mais efetiva em 

cursos técnicos. Ainda foi realizada a identificação dos modos de preparação 

utilizados pelos docentes para inserir educação ambiental em suas aulas regulares, 

identificar se os docentes que já aplicam esta temática transversal em suas 

disciplinas e como ela é realizada, verificar se os docentes têm conhecimento sobre 
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os PCNs e identificar as causas pelas quais alguns docentes ainda não incluem a 

educação ambiental em suas aulas. 

 

3.2.4 Validação dos questionários 

 

Previamente à aplicação, os questionários foram testados por meio de sua 

aplicação para 30 discentes e cinco docentes. Os participantes deste procedimento 

de validação responderam os questionários e foram convidados a opinar 

objetivamente sobre o seu conteúdo e estrutura. 

Realizada esta aplicação prévia, foram analisadas as respostas dadas pelos 

participantes de forma a identificar se o seu conteúdo atendia os objetivos da 

pesquisa, bem como, foram analisadas as sugestões dadas pelos participantes em 

relação à estrutura, clareza e grau de complexidade das questões. 

Os questionários foram entregues para análise de três pesquisadores 

atuantes na área de educação ambiental que realizaram análises de conteúdo e 

estruturais. Após as adequações necessárias seguiu-se para a aplicação dos 

questionários para todo o público alvo da pesquisa.  

 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em relação às questões abertas foi realizada análise de conteúdo mediante 

a classificação dos dados em categorias por meio de modelo aberto (BARDIN, 

2010). As categorias, que emergiram da própria pesquisa, demonstram as 

diferenças e semelhanças das respostas do público alvo.   

A definição das categorias decorreu da identificação das palavras mais 

citadas nos discursos do público alvo em cada uma das questões dos questionários 

aplicados tanto para discentes quanto para docentes. As palavras selecionadas 

foram distribuídas em quadrantes distintos de acordo com as suas semelhanças e 

diferenças e constituíram unidades de análise sem qualquer limitação prévia acerca 

da quantidade de categorias. Ao final, apenas as respostas que não se associaram a 

nenhuma das unidades de análise foram enquadradas em uma classificação 

diferenciada denominada de “outros”. 

Após análise de conteúdo, os dados foram tabulados em planilha no 

programa Excel, sendo que, em relação às questões fechadas foram analisadas a 
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frequência absoluta e porcentagens das respostas coletadas através do software 

IBM Statistical Package for the Social Sciences - IBM SPSS Statistics, possibilitando 

comparar o conhecimento sobre ambiente e as condições da educação ambiental 

em cursos técnicos. 

Após a análise dos dados foram elaborados gráficos, por meio do software 

IBM Statistical Package for the Social Sciences - IBM SPSS Statistics, de forma a 

facilitar a compreensão e tornar a visualização dos resultados mais clara e 

acessível. 

 

3.4 DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES 

 

O diagnóstico da situação atual da educação ambiental em cursos técnicos 

foi realizada por meio da análise dos dados obtidos por meio da observação e 

aplicação de questionários à discentes e docentes. Os dados obtidos foram 

analisados, relacionados entre si e comparados com as orientações das 

organizações internacionais e legislações brasileiras sobre o assunto (Quadro 1).  

O objetivo do diagnóstico foi identificar se a educação ambiental em cursos 

técnicos realizada nas instituições pesquisadas atende às determinações legais 

vigentes e quais são os instrumentos que podem contribuir para o alcance de sua 

efetividade diante da realidade dos cursos técnicos.  

Definido o diagnóstico foi realizado o confronto com as determinações legais 

descritas no Quadro 1 culminando na proposta de diretrizes para educação 

ambiental no ensino técnico, as quais foram divididas em duas dimensões distintas 

de necessidades e oportunidades que orientam a proposta de educação ambiental 

em cursos técnicos, quais sejam: 

Dimensão de gestão, que comporta as esferas administrativa, financeira e 

de planejamento; 

Dimensão educacional, que comporta as ações ambientais voltadas aos 

docentes, discentes e comunidade; 

Considerando as diferentes dimensões são sugeridas diretrizes a serem 

desenvolvidas para a efetividade da educação ambiental em cursos técnicos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Com o resultado obtido por meio da aplicação de questionários a docentes e 

discentes de cursos técnicos e observação realizada nos locais de estudo obteve-se 

o diagnóstico da educação ambiental em duas instituições de cursos técnicos, que 

subsidiou a elaboração de diretrizes para a educação ambiental nesta modalidade 

de ensino. 

 

4.1 CONCEPÇÃO DE MEIO AMBIENTE PARA DISCENTES E DOCENTES 

 

Em relação à concepção de meio ambiente, aproximadamente 79% dos 

discentes e 80% dos docentes compreendem o meio ambiente como o conjunto de 

interações entre as plantas, animais e seres humanos. A resposta majoritária indica 

que, tanto docentes quanto discentes, se vêem como parte integrante do meio, 

conforme Figura 5. Este entendimento do público alvo corrobora com a questão 

ambiental atual que coloca o homem e a natureza sob o mesmo patamar. A visão 

globalizada de meio ambiente defendida por Reigota (1991) é privilegiada pelo 

público alvo, em contrapartida às ultrapassadas teorias naturalistas que pregavam a 

manutenção da natureza intocada e antropocêntrica, em que o homem se colocava 

como superior e dominador da natureza. 

Dentre as pesquisas de percepção ambiental já realizadas para sustentar 

ações de educação ambiental no contexto escolar, Bezerra, Feliciano e Alves (2011) 

avaliam a percepção ambiental de alunos e professores a respeito da Unidade de 

Conservação Caetés e a sua influência na percepção e concepção de meio 

ambiente da comunidade interna e externa. A referida Unidade de Conservação 

localiza-se próxima às duas escolas onde o estudo foi realizado, na região 

metropolitana do Recife/PE. Nesse estudo foram aplicados questionários aos 

professores de ensino básico e fundamental e os resultados obtidos revelaram que 

58% dos docentes possuem uma visão antropocêntrica de meio ambiente, 

salientando que não houve nenhuma resposta incluindo o homem como parte 

integrante do meio ambiente.  

Ao realizar pesquisa sobre a concepção de meio ambiente de alunos e 

professores do ensino fundamental, De Fiori (2002) seleciona escolas públicas e 
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privadas com localização próxima à Estação Ecológica de Jataí/SP. Nesse estudo, 

61% dos professores que participaram da pesquisa possuem o entendimento de que 

o homem não é parte integrante do meio ambiente, sendo que, acompanhando os 

resultados de Bezerra, Feliciano e Alves (2011) também não houve nenhuma 

resposta incluindo o homem como parte integrante do meio ambiente.  

Simões-Gomes e Abílio (2008) realizam estudo sobre a percepção de 

professores da educação básica de uma escola pública no Cariri Paraibano 

constatando que cerca de 45% dos professores compreendem o meio ambiente 

como um lugar para se viver, inexistindo a percepção do homem como parte 

integrante deste meio. 

O Ministério do Meio Ambiente, em pesquisa sobre a concepção do 

brasileiro sobre meio ambiente intitulada “O que o brasileiro pensa do meio ambiente 

e o do desenvolvimento sustentável”, conclui que houve uma significativa evolução 

na consciência ambiental da população em comparação com a série histórica 

apurada desde 1991 (BRASIL, 2012b), resultado que está em conformidade com os 

obtidos por esta pesquisa com docentes e discentes de cursos técnicos os quais 

incluem o ser humano como parte integrante do meio ambiente. 

 

 
Figura 5 - Percentual nas diferentes categorias sobre a concepção de discentes e docentes 
de cursos técnicos sobre meio ambiente. (Discentes N=109, Docentes N=40). 
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Os resultados obtidos demonstram o conhecimento por parte do público alvo 

acerca das dimensões ambientais, uma vez que grande parte dos docentes e 

discentes relatou que o homem faz parte do meio ambiente, diferentemente dos 

resultados obtidos por estudos de Simões-Gomes e Abílio (1998), De Fiori (2002) e 

Feliciano e Alves (2011), em que predomina a visão dominadora do homem sobre o 

meio ambiente. 

 

4.2 IMPORTÂNCIA DO TEMA MEIO AMBIENTE PARA FORMAÇÃO PESSOAL E 

PROFISSIONAL EM CURSOS TÉCNICOS 

 

Tanto discentes quanto docentes atribuem importância à inclusão de 

temáticas ambientais em cursos técnicos. Observa-se que, aproximadamente, 98% 

dos discentes e 93% dos docentes atribuem importância à temática ambiental na 

formação técnica profissionalizante. Dentre os discentes, apenas 0,92% afirma que 

o tema tem pouca importância e não houve nenhuma resposta afirmando que tema 

não possui importância. Dentre os docentes, apenas 7% atribui pouca ou nenhuma 

importância ao tema. Conforme Figura 6 os resultados demonstram que o público 

alvo, além de se incluir como parte do meio ambiente, relata a importância que o 

meio possui para a formação pessoal e profissional dos discentes de cursos 

técnicos. 

Dentre as respostas obtidas, apenas 59% dos docentes e discentes justifica 

o porquê da importância conferida ao meio ambiente. Entre as justificativas 

apresentadas pelos discentes é possível agregar as respostas nas seguintes 

categorias que emergem da própria pesquisa: conscientização ambiental, interações 

entre o meio ambiente e os seres humanos, desenvolvimento sustentável, 

preservação e/ou conservação, exigência do mercado de trabalho e fonte de 

recursos naturais. 
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Figura 6 – Percentual nas diferentes categorias de respostas dos discentes e docentes de 
cursos técnicos sobre a importância das temáticas ambientais para a formação pessoal e 
profissional de discentes em cursos técnicos. (Discentes N= 109, Docentes N=40). 

 

Os resultados obtidos estão em consonância com pesquisa realizada sobre 

a juventude brasileira em que 26% dos jovens entrevistados afirma que o tema meio 

ambiente é um dos três assuntos mais importantes para serem discutidos pela 

sociedade (INSTITUTO DE HOSPITALIDADE, 2004). 

Considerando que os cursos técnicos preparam os futuros profissionais para 

o desenvolvimento de suas aptidões nas fábricas, indústrias e prestação de 

serviços, a educação ambiental é tema recorrente nessas atividades. 

Constata-se que, dentre os discentes que justificam sua resposta, cerca de 

21% atribui importância ao meio ambiente para a compreensão das relações entre 

homem e natureza e cerca de 18% afirmam que a importância se deve à 

necessidade de preservação e conservação do meio ambiente.  
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formação porque o meio ambiente é uma fonte de recursos naturais para o homem, 

o que demonstra o entendimento dos discentes de cursos técnicos de que o meio 

ambiente não pode ser visto apenas como uma fonte de recursos para o homem e 

possuí característica muito mais complexa.  

Apenas 12% dos discentes relacionam a conscientização ambiental como 

elemento importante para sua formação pessoal e profissional. Apesar de o público 

alvo compreender a importância do meio ambiente ainda não consegue realizar por 

si só a integração entre esta importância e a utilização deste conhecimento para o 

fortalecimento de sua formação, conforme Figura 7. 

É preciso que os docentes implementem ações para interligar os temas 

ambientais às atividades diárias na área técnica de estudo de cada discente de 

forma que estes possam assimilar o diferencial entre incorporar ou não ações 

ambientalmente corretas na sua vida pessoal e profissional. A forma como a 

educação ambiental está sendo inserida nos cursos técnicos não tem conseguido, 

por si só, suscitar aos discentes a relação entre os aspectos teóricos inseridos nas 

aulas regulares com a aplicação prática nas esferas pessoal e profissional. 

De outro lado, 16% dos discentes justificam sua resposta com base na 

exigência do mercado de trabalho e 15% apontam o desenvolvimento sustentável 

como justificativa para a inclusão das temáticas ambientais em cursos técnicos, 

categorias estas que se esperava fossem mais citadas, tendo em vista que um dos 

objetivos dos cursos técnicos, segundo Leal (2009), é a formação de mão de obra 

especializada de forma ordenada com as necessidades do mercado de trabalho, 

produção e industrialização regionais. 

Tal situação pode ser explicada pela pouca importância que o mercado de 

trabalho confere às temáticas ambientais, o que vem aos poucos se alterando ante à 

exigência dos consumidores e conscientização global da população sobre a 

importância do desenvolvimento sustentável.  

Desta forma, a função estratégica que a educação ambiental possui ao 

conduzir a sociedade para o desenvolvimento sustentável (LEFF, 2001), ainda não é 

compreendida por todos os discentes de cursos técnicos das duas instituições 

pequisadas, o que demonstra a importância e a necessidade da inserção efetiva da 

educação ambiental nesta modalidade de ensino.  
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Figura 7 - Percentual nas diferentes categorias das justificativas apresentadas pelos 
discentes de cursos técnicos sobre a importância das temáticas ambientais nesta 
modalidade de ensino. (N= 109). 
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que 70% dos discentes daquele curso possuem consciência de que as suas 

atividades profissionais futuras implicarão em algum impacto ambiental. 

 

 
Figura 8 - Percentual nas diferentes categorias das justificativas apresentadas pelos 
docentes de cursos técnicos sobre a importância das temáticas ambientais. (N=40). 
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e docentes em relação à categoria demonstra que exigência do mercado de trabalho 

por profissionais críticos e integrados aos desafios da crise ambiental não é 

considerada para o desenvolvimento da educação ambiental pela maioria dos 

docentes de cursos técnicos. 

Apenas 7% dos docentes justificam sua resposta com base na exigência 

legal de que temáticas ambientais sejam abordadas transversalmente em todos os 

níveis e modalidades de ensino, o que demonstra que os docentes não possuem 

conhecimento sobre a obrigatoriedade da inclusão da temática ambiental em todos 

os níveis de ensino por meio de temas transversais. Este resultado está em 

consonância com o obtido em relação ao conhecimento dos docentes sobre os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, descrito na Figura 16 e corrobora com a 

necessidade de qualificação do docente de cursos técnicos para colocar em prática 

a educação ambiental de forma integrada e contínua conforme determinações legais 

aplicadas à educação formal. 

 

4.3 QUANTO À PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Apesar da maioria dos discentes reconhecerem as temáticas ambientais 

como muito importantes para sua formação pessoal e profissional, poucos relatam 

conhecer e participar de projetos de educação ambiental seja em sua própria 

instituição de ensino ou fora dela. Conforme apresentado na  

Figura 9, apenas 4,59% dos discentes conhecem ou participam de projetos 

de educação ambiental. 

Este resultado corrobora com estudos realizados por autores que também 

destacaram a pequena participação de estudantes em projetos de educação 

ambiental (SLONSKI, 2011; GUERRA; GUIMARÃES, 2007). 

Slonski (2011) realizou estudo sobre a percepção ambiental da comunidade 

do Instituto Federal de Florianópolis/SC, incluindo discentes, docentes e técnicos 

administrativos, por meio da aplicação de questionários. O autor também constatou 

que são poucas as participações dos discentes nas ações de educação ambiental, 

sendo que 70% afirmam que não participam de ações de educação ambiental na 

sua comunidade. Em relação aos docentes, os resultados apontados pelo autor 

também não são diferentes visto que 80% dos docentes também afirmam que não 

participam de projetos de educação ambiental em sua comunidade.  
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Os resultados obtidos na presente pesquisa demonstram que, apesar de 

sensibilizados acerca da importância das temáticas ambientais, os discentes ainda 

não participam de ações efetivas de educação ambiental, o que pode comprometer 

a formação dos mesmos, uma vez que a educação ambiental deve ser vivenciada 

na prática e de acordo com a realidade de cada cidadão.  

Jacobi, Tristão e Franco (2009) afirmam que a mobilização participativa é 

importante instrumento que deve ser absorvido pela escola, podendo constituir, 

inclusive, uma proposta metodológica para implementar no dia a dia da escola e da 

comunidade ao seu redor as discussões realizadas entre docentes e discentes sobre 

os temas ambientais.  

Por meio de projetos de educação ambiental é possível, além de incentivar a 

prática dos conceitos tratados em sala de aula, propiciar que os discentes 

intervenham de forma efetiva sobre a realidade escolar e social em que vivem, pois, 

somente assim, o processo educativo estará colaborando para sensibilização, 

compreensão da percepção ambiental e mudança de atitudes, somando esforços 

para superar a crise ambiental (GUIMARÃES, 2004). 

O Ministério do Meio Ambiente obteve resultado similar em pesquisa sobre a 

consciência do brasileiro sobre o meio ambiente também foi neste mesmo sentido, 

apurando-se que 80% dos entrevistados afirmam não ter participado ultimamente de 

nenhuma ação em prol do meio ambiente, apesar de 50% afirmarem que tem 

interesse em participar de alguma organização ecológica (BRASIL, 2012b). 

Neste mesmo sentido é o resultado de pesquisa de opinião pública realizada 

em 2003 que fixou o perfil do jovem brasileiro. Nesta pesquisa realizada com jovens 

de todo o Brasil apenas 1% dos entrevistados declarou que participa de grupos de 

defesa do meio ambiente e 57% dos entrevistados declarou que não participa, mas 

que tem interesse em participar (INSTITUTO CIDADANIA, 2004). 

Vislumbra-se, portanto que, apesar dos discentes de cursos técnicos 

compreenderem a importância do meio ambiente e da educação ambiental, não são 

incentivados a participar de ações ou projetos ambientais. Esse fato deve ser 

considerado pelos docentes e instituições de ensino técnico para o estabelecimento 

e divulgação, tanto para a comunidade interna quanto externa, da importância do 

comprometimento de cada um em prol do meio ambiente. 

Por meio de ações concretas e participativas os objetivos da educação 

ambiental são mais facilmente alcançados, já que o envolvimento direto do público 
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alvo em projetos trará maior legitimidade aos resultados obtidos que derivam das 

necessidades apontadas pela própria comunidade. 

 

 
 
Figura 9 - Percentual nas diferentes categorias dos discentes de cursos técnicos que 
conhecem e/ou participam de projeto de educação ambiental. (N=109). 
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As categorias mais citadas são as interações entre homem e meio ambiente 

e a conscientização sobre os temas ambientais, as quais estão em conformidade 

com o entendimento demonstrado pelo público alvo em relação à importância do 

meio ambiente. Aproximadamente 17% dos docentes relacionam a educação 

ambiental com o desenvolvimento sustentável. Esta resposta demonstra que, para o 

público alvo, a educação ambiental está relacionada com a perspectiva econômica 

que ainda perdura nos cursos técnicos e, por consequência, na percepção dos 

docentes. 

 Porém o conceito educação ambiental no Brasil, ao contrário da Europa, já 

incorpora as dimensões ambientais, culturais e econômicas (BARBIERI, 2011), o 

que justifica a preocupação do público alvo com o desenvolvimento sustentável, 

principalmente nesta modalidade de ensino que tem origem na necessidade de 

formação rápida de mão de obra. 

 Em contrapartida, apenas 11,11% dos docentes relacionam educação 

ambiental à preservação e conservação da natureza, o que demonstra que a maioria 

possui percepção de que a educação ambiental não se limita apenas à dimensão da 

natureza, mas também abrange dimensões diversas considerando a complexidade 

das temáticas ambientais. 

Barbosa (2011) ao estudar as concepções e práticas pedagógicas de 

educação ambiental de docentes do curso técnico agrícola em uma instituição 

pública de Rondonópolis/MT, diferentemente dos resultados ora apresentados, 

constatou que os docentes, majoritariamente, conferem como principal objetivo da 

educação ambiental a preservação e conservação do meio ambiente deixando para 

segundo plano a concepção de que a educação ambiental seja um instrumento para 

a conscientização sobre os temas ambientais.  
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Figura 10 - Percentual nas diferentes categorias de respostas dos docentes de cursos 
técnicos quanto ao conceito de educação ambiental. (N=40). 
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possuem muita importância para a formação pessoal e profissional de alunos de 

cursos técnicos e que a educação ambiental é um importante instrumento para a 

conscientização destes alunos, ainda há um percentual significativo de docentes, 

cerca de 12%, que não incluem temáticas ambientais em suas aulas regulares ou 

que ainda entendem que tais temáticas não possuem nenhuma aplicação nas 

disciplinas que ministram, conforme disposto na Figura 11. 
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Figura 11 - Percentual nas diferentes categorias da frequência com que docentes de cursos 
técnicos incluem temáticas ambientais em suas aulas regulares. (N=40). 

 

Inobstante o entendimento de aproximadamente 9% dos docentes de que a 

educação ambiental não se aplica às suas disciplinas, conforme  

Figura 12 cerca de 46% dos docentes afirmaram que a melhor forma para 

trabalhar a educação ambiental em cursos técnicos é de forma transversal e 

interdisciplinar. Apenas 23,88% relegaram a educação ambiental apenas às 

disciplinas de ciências naturais e apenas 4,48% indicaram outra forma de trabalho, 

tal como a criação de uma disciplina específica de educação ambiental, alternativa 

que não constou do questionário aplicado e foi indicada espontaneamente por estes 

docentes. 

Tomazello e Ferreira (2001) discutem que, na década de 70, a educação 

ambiental era relegada às disciplinas de ciências naturais, pois era vista como mera 

análise dos fenômenos ambientais. Os resultados obtidos, em que apenas 23,88% 

dos docentes indicaram que a educação ambiental deve ser trabalhada nas 

disciplinas de ciências naturais, demonstram que esta compreensão vem se 
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A maioria dos docentes respondeu que a educação ambiental deve atuar em 
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e necessidades da comunidade local, razão pela qual não pode mais estar restrita à 

disciplina de ciências naturais ou à criação de uma disciplina específica de educação 

ambiental. 

 

 
 
Figura 12 – Percentual nas diferentes categorias sugeridas pelos docentes de cursos 
técnicos quanto às formas de inclusão da educação ambiental nesta modalidade de ensino. 
(N=40). 

 

Os docentes que incluem temáticas ambientais em suas aulas regulares, 

seja frequentemente ou raramente, indicam várias situações práticas, demonstrando 

que é possível a inclusão destas temáticas de forma dinâmica e aplicada ao dia a 

dia dos alunos de cursos técnicos. 

Na Figura 13 são apresentadas as categorias de temas mais abordados 

pelos docentes de diferentes áreas do conhecimento de forma transversal nas 

disciplinas regulares dos cursos técnicos, as quais emergiram da própria pesquisa. 

Estes exemplos evidenciam, em sua maioria, a preocupação com os problemas 

ambientais relacionados à escassez dos recursos naturais e práticas sustentáveis. 

Corroborando com os resultados ora apresentados, Barbosa (2011) ao 

analisar as práticas pedagógicas dos docentes do curso técnico em agropecuária do 

Instituto Federal do Piauí, relata que os docentes abordam, em sua maioria, temas 
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relacionados à sensibilização e conscientização dos cuidados em relação ao 

consumo de recursos naturais e poluição.  

A visão de que a educação ambiental se limita a abordar situações tais como 

o descarte seletivo do lixo e a poluição atmosférica deve ser alterada, uma vez que a 

educação ambiental não se resume a ações pontuais, mas sim compreende uma 

visão sistêmica com conteúdo extenso e abordagem interdisciplinar que permite o 

estudo das relações do meio ambiente e sociedade e dos problemas ambientais 

decorrentes destas relações. 

 

 
 
Figura 13 – Percentual nas diferentes categorias de exemplos das temáticas ambientais 
abordadas pelos docentes de cursos técnicos em suas aulas regulares. (N=40). 

 

Os exemplos narrados pelos docentes permitem compreender que não há 

qualquer integração entre as temáticas ambientais relacionadas pelos docentes e 

cada docente atua de maneira desarticulada e restrita aos temas que consegue 

relacionar à sua disciplina.  

Em relação aos diversos temas abordados pelos docentes de cursos 

técnicos de forma associada às suas disciplinas regulares são destacados alguns 

exemplos por meio de relatos dos docentes transcritos parcialmente e apresentados 

no Quadro 3. 
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Área de atuação 
em cursos 
técnicos 

Exemplos de temáticas ambientais 

Engenharia 
Mecânica 

“...as relações das atividades fabris versus a poluição do ar, do solo e 
da água...durante as aulas discutimos também sobre poluição do 
ambiente interno de trabalho, normas e medidas de prevenção.” 

Filosofia “Ética contemporânea: técnica e dominação da natureza.” 
 

Administração 

“Na disciplina de empreendedorismo para o curso técnico em 
transações imobiliárias... discuto a questão dos impactos ambientais 

relacionados a expansão do setor imobiliário...” 
 

Engenharia 
Mecânica 

“na disciplina de mecânica o reaproveitamento de sucata e na 
disciplina de materiais a reciclagem de metais e polímeros.” 

 

Ética e psicologia “Recentemente discuti sobre os selos verdes no Brasil...” 
 

Direito “Direitos fundamentais – direito ao meio ambiente equilibrado.” 
 

Língua Portuguesa 

“... a abordagem da temática ambiental é recorrente, pois o 
desenvolvimento de competências linguísticas se dá por meio do 

trabalho com temas diversos e o tema meio ambiente é um deles.” 
 

Física 
“Estudo do conforto térmico de pessoas e instalações físicas, 

transferências de massa e energia nos ciclos biogeoquímicos.” 
 

Artes 

“.. durante duas semanas juntamos todos os copos plásticos do lixo, 
contamos e com os copos fizemos um mural compondo uma grande 

caneca. Abaixo do mural escrevemos “entendem o tamanho do 
problema” 

Quadro 3 - Trechos dos discursos de docentes de cursos técnicos que exemplificam as 
formas de abordagem das temáticas ambientais em suas aulas regulares. 

 

A maioria das abordagens realizadas pelos discentes se resume à 

transmissão de conhecimento. Nenhum dos exemplos destacados pelos docentes 

se refere à interface da educação ambiental em relação à solução de problemas 

ambientais. Esta desarticulação entre as ações praticadas pelos docentes e 

evidencia um distanciamento das determinações legais vigentes no Brasil para a 

inserção da educação ambiental em todas as esferas na educação formal por meio 

da interdisciplinaridade e dos temas ambientais, tendo em vista a característica 

complexa das relações entre homem e meio ambiente que pressupõe uma 

abordagem dinâmica e integrada. 

Tristão (2004) identifica esta problemática ao pesquisar sobre a prática da 

educação ambiental no cotidiano escolar, relatando que os docentes até realizam 
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reuniões para discutir sobre a inserção da educação ambiental no conteúdo escolar. 

No entanto os docentes tratam do assunto de forma isolada, cada um em sua 

disciplina sem compartilhar temas ou experiências, inobstante a natureza 

interdisciplinar e transversal das temáticas ambientais.  

Quando solicitado aos discentes que relacionassem as disciplinas regulares 

do seu curso que habitualmente tratam de assuntos relativos às temáticas 

ambientais de forma direta ou indireta, 48,62% indicam uma ou mais disciplinas em 

que são abordados temas ambientais (Figura 14). Por sua vez, 17,43% dos 

discentes não sabem identificar nenhuma disciplina que trate de questões ligadas ao 

meio ambiente e, cerca de 34% não respondem a questão, o que demonstra que 

devem ser incentivadas ações de sensibilização entre os discentes.  

O resultado apurado está em conformidade com pesquisa realizada por Da 

Rosa e Torales (2011) sobre processos educativos de qualidade ambiental junto a 

alunos e servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-

Grandense em que 88% dos discentes relatam que a educação ambiental é 

eventualmente abordada em disciplinas de seus cursos, apesar de constarem 

formalmente nas ementas e planos de cursos. 

 

 
Figura 14 - Percentual nas diferentes categorias de discentes de cursos técnicos que 
identificam temáticas ambientais em aulas regulares do seu curso. (N=109). 

 

48,62%

17,43%

33,94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Relacionou disciplinas que 
tratam de questões 

ambientais

Não soube relacionar 
disciplinas que tratam de 

questões ambientais

Não respondeu



58 
 

 

Entre os discentes que identificam disciplinas que trabalham com questões 

ambientais nos conteúdos regulares, apenas 23% indicam exemplos efetivos dos 

assuntos tratados e descrevem como os mesmos foram trabalhados em sala de 

aula. 

 

 
Figura 15 - Percentual nas diferentes categorias de discentes de cursos técnicos que 
identificam exemplos de temáticas ambientais trabalhadas nas aulas regulares. (N=109). 
 

Quando comparado o percentual de docentes que afirmam incluir as 

temáticas ambientais de forma integrada em suas disciplinas, com o percentual de 

discentes que não identificam a educação ambiental inserida de forma transversal 

nas disciplinas regulares de seu curso, apresenta-se uma inconsistência, uma vez 

que há falta de clareza entre as ações realizadas pelos docentes em sala de aula e 

o entendimento dessas ações pelos discentes.  

Os resultados apurados na presente pesquisa estão de acordo com o 

sustentado por Tozoni-Reis (2006), que afirma que a educação ambiental é um 

processo permanente de aprendizado. Portanto, o fato dos resultados apurados 

nesta pesquisa demonstrarem a falta de continuidade das ações e de participação 

ativa da comunidade interna e externa na definição e busca por solução dos 

problemas ambientais causa prejuízo ao aprendizado dos docentes, além de estar 
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em desconformidade com os preceitos da educação ambiental definidos na Primeira 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental realizada em Tbilisi em 

1977. 

 
Figura 16 - Percentual nas diferentes categorias em relação ao conhecimento dos docentes 
de cursos técnicos sobre os PCNs. (N=40). 

 

Vislumbra-se um contrassenso entre as respostas dos discentes de que não 

se recordam ou não sabem indicar temáticas ambientais inseridas em suas aulas 

regulares e a afirmação de 53,66% dos docentes de que frequentemente inserem 

questões ambientais em suas aulas regulares (Figura 11). Esta contradição 

demonstra que a forma de abordagem dos docentes não causa efeitos no 

aprendizado dos discentes, pois os mesmos não percebem o caráter interdisciplinar 

fomentado pelos docentes em suas aulas.  

É possível que a falta de percepção dos discentes sobre este aspecto 

também decorra da necessidade de sensibilização não só acerca da importância do 

meio ambiente, mas principalmente acerca da importância das discussões 

interdisciplinares realizadas em sala de aula para que não prevaleça a impressão de 

que, quando o docente insere temáticas interdisciplinares em sua aula, estas sejam 

menos importantes ou menos interessantes do que os conteúdos relacionados 

diretamente com a disciplina abordada. 
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Confirmando esta inconsistência tem-se que, quando oportunizado aos 

discentes a possibilidade de sugerir formas de inclusão de educação ambiental nos 

seus cursos, apenas 5% manifestaram interesse de que seja mantida a forma atual 

e 66% sugeriram que a educação ambiental seja inserida nas disciplinas já 

existentes (Figura 17). Tal resultado demonstra que os discentes não possuem a 

percepção de que a educação ambiental já está sendo, ainda que de forma 

descentralizada, inserida pelos docentes em conjunto com as disciplinas já 

existentes, conforme preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA). 

Em sua maioria, os discentes não fazem a relação necessária entre o 

conteúdo ministrado e as temáticas ambientais inseridas transversalmente nas 

disciplinas, tornando-se necessário que os docentes chamem a atenção para a 

relação entre teoria e a aplicação na vida pessoal e profissional dos discentes das 

temáticas ambientais. 

 
Figura 17 – Percentual nas diferentes categorias de sugestões dos discentes de cursos 
técnicos para a abordagem de educação ambiental. (N=109). 
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docentes têm buscado informações sobre como incluir as temáticas ambientais em 

suas aulas regulares.  

Conforme Figura 18, os docentes se preparam para inserir a educação 

ambiental em suas aulas principalmente por meio de estudo pessoal e informações 

obtidas pela mídia em geral, tais como jornais, revistas, internet e outros similares.  

Fortalece este resultado o estudo realizado por Brandalise et al. (2009) que, 

ao pesquisar o comportamento ambiental de universitários de 15 cursos diversos da 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, apura que a maioria dos entrevistados 

obtém informações sobre temas ambientais em meios de comunicação tais como: 

televisão, jornal, internet, dentre outros, mesmo em relação aos universitários que 

possuem em seu curso alguma disciplina relacionada ao meio ambiente. Este 

resultado demonstra que o comportamento de buscar informações em fontes 

externas à educação formal permanece entre a população mesmo após a saída da 

universidade, independentemente do curso frequentado ou da opção em ingressar 

ou não na carreira docente. 

Somente 13% dos docentes participam de cursos ou capacitação específica 

de educação ambiental, o que reflete a falta de incentivo das instituições de ensino e 

descumprimento da Política Nacional de Educação Ambiental que determina que 

deve ser  realizada capacitação de todos os profissionais que trabalham com 

educação ambiental (BRASIL, 1999).  

Apenas 13,70% dos docentes participaram de capacitação específica e 

apenas 16,44% dos docentes tiveram contato com a educação ambiental durante a 

sua formação escolar. Estes percentuais demonstram que um número reduzido de 

docentes se preparam para trabalhar com educação ambiental por meios diversos 

da educação formal.  

Esta forma de preparação dos docentes pode parecer salutar em um 

primeiro momento e demonstrar interesse e pró-atividade, porém, fragiliza o 

processo de formação desses docentes, já que implica diversificação de métodos 

desvinculados do processo pedagógico da instituição de ensino.  

A preparação dos docentes pode obter maior alcance e resultados efetivos 

se integrada aos processos de formação propostos pelas políticas públicas de 

educação ambiental. 
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Figura 18 – Percentual nas diferentes categorias das formas como os docentes de cursos 
técnicos se preparam para incluir as temáticas ambientais em suas aulas regulares. (N=40). 

 

Ainda nesta perspectiva, os docentes elencam como principal dificuldade na 

inserção da educação ambiental em suas aulas a falta de capacitação específica, 

situação citada por 34% dos docentes, conforme Figura 19, o que torna as práticas 

de educação ambiental pouco efetivas.  

 É importante, entretanto, valorizar a experiência daqueles que adotam 

práticas ambientais, o que demonstra a preocupação em incentivar o 

desenvolvimento crítico dos discentes. Tais práticas podem ter o seu alcance efetivo 

ampliado se forem padronizadas e sustentadas por meio de formação específica. O 

incentivo na adoção destas práticas evita a prática de apenas ações isoladas e não 

integradas às políticas públicas que desestimulam os docentes, pois estão 

desacompanhadas de estrutura e acompanhamento que possibilite colocar em 

prática os conhecimentos e habilidades adquiridos com a capacitação 

(SORRENTINO, 2001). 

Jacobi (2004) afirma que por meio da capacitação o docente tem 

mecanismos para compreender e perceber o meio ambiente como um todo e 

integrar a educação ambiental no seu conteúdo programático de forma a ampliar a 

participação dos discentes e da comunidade ao redor para a discussão da crise 
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ambiental. Ocorre que falta de capacitação específica não é exclusiva da educação 

ambiental, mas também uma dificuldade pela qual passa a educação brasileira como 

um todo. Mais do que capacitação específica é preciso que o docente se sensibilize 

refletindo sobre a crise ambiental e assumindo uma concepção crítica sobre o 

assunto além de incorporar no seu dia a dia como professor e como cidadão práticas 

sustentáveis.  

Tristão (2004) relata que, para que a educação ambiental seja praticada 

efetivamente, é imprescindível a sensibilização do docente da necessidade de 

inclusão da educação ambiental nas suas aulas. 

As práticas apuradas no presente resultado são representadas pela simples 

transmissão de conhecimento confirmando o entendimento de Marin (2003) o qual 

afirma que a sensibilização está além da simples transmissão de conhecimento, já 

que a mudança de comportamento somente se concretiza quando a educação 

ambiental considera a complexidade da percepção que cada um possui da relação 

entre homem e meio ambiente, razão pela qual deve ser incentivada a efetiva 

aproximação com o meio sob pena de se praticar uma educação ambiental 

dissociada da realidade e dos seus objetivos.  

 Esta sensibilização pode ocorrer de diversas formas, inclusive por meio das 

situações indicadas pelos docentes de preparação sobre os temas ambientais 

(Figura 18), no entanto, não deve se restringir a ações educativas, mas também 

possibilitar o contato com o meio ambiente instigando a reflexão sobre os efeitos que 

as ações e omissões causam ao meio e possibilitar a busca por soluções aos 

problemas ambientais. Assim, apesar da importância da capacitação ela não pode 

ser o único meio para se alcançar a efetividade da educação ambiental, pois se o 

docente não estiver sensibilizado para esta prática, de nada adiantará o 

oferecimento de curso de capacitação. 

Por esta razão, a educação ambiental vai muito além de um simples curso 

de capacitação já que exige, além da sensibilização, conhecimento e habilidades, 

que o educador faça adequações nas suas práticas pedagógicas de forma a 

incorporar a educação ambiental nas suas aulas (GUERRA; GUIMARÃES, 2007). 

Conforme Figura 19, a falta de tempo na sua disciplina foi o motivo citado 

por quase 16% dos docentes e cerca de 14% dos docentes afirmam que a falta de 

interesse dos próprios docentes também é uma dificuldade constante para a 

educação ambiental em cursos técnicos.  
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Salienta-se, ainda, que a falta de interesse dos discentes somente é citada 

por 7% dos docentes, o que está de acordo com os resultados obtidos em relação 

aos discentes (Figura 6). Naquela oportunidade concluiu-se que 69% dos discentes 

afirmam que o meio ambiente é muito importante para sua formação e, conforme 

Figura 14, 48% dos discentes relaciona exemplos de discussões feitas em sala de 

aula pelos docentes das diferentes disciplinas do seu curso, o que demonstra o 

interesse dos discentes na inclusão das temáticas ambientais nas aulas regulares. 

 

 
Figura 19 - Percentual nas diferentes categorias das dificuldades relatadas pelos docentes 
de cursos técnicos para inclusão da educação ambiental nesta modalidade de ensino. 
(N=40). 
 

Conforme Figura 19, tanto a falta de incentivo da instituição de ensino 

quanto a falta de estrutura física das instituições de ensino, foram citadas, cada uma 

delas, por 9,89% dos docentes, o que revela que a instituição de ensino em si não é 

considerada pelos docentes como um dos principais elementos causador de 

dificuldades para a educação ambiental, o que deve ser considerado quando da 

sugestão de diretrizes em relação à dimensão de gestão. 
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4.5 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CURSOS TÉCNICOS 

 

O diagnóstico das oportunidades e necessidades da educação ambiental 

nesta modalidade de ensino contribuiu para a elaboração das diretrizes para a 

educação ambiental em cursos técnicos, conforme descrito no Quadro 4. 

CRITÉRIO DISCUSSÃO CONTRIBUIÇÃO PARA AS 
DIRETRIZES 

Concepção de meio 
ambiente. 

Visão globalizada. Pequena 
variação dos resultados. 

O público compreende que faz 
parte do meio ambiente. 

Importância do meio 
ambiente e da 

educação ambiental  

Muito importante. Demonstra 
conhecimento sobre os 

reflexos dos temas ambientais 
na vida pessoal e profissional. 

Ambiente propício para a 
inclusão da educação 

ambiental. 

Justificativas de 
discentes e docentes 
sobre a importância 
do meio ambiente. 

O mercado de trabalho foi 
pouco citado. 

Aprofundar estudos sobre o 
meio ambiente com temas 
relacionados aos cursos 

técnicos. 
Justificativas dos 
docentes sobre a 

importância do meio 
ambiente. 

Formação de profissionais 
conscientes.  

Aprofundar estudos sobre meio 
ambiente com temas 

relacionados aos cursos 
técnicos. 

Frequencia de 
inclusão de educação 
ambiental nas aulas 

regulares 

Alguns docentes ainda 
afirmam que a educação 

ambiental não se aplica às 
suas disciplinas. 

Incentivar e capacitar para a 
inclusão de temas ambientais. 

Identificação pelos 
discentes da 

educação ambiental 
em cursos técnicos. 

Os discentes não percebem a 
inclusão dos temas ambientais 

nas aulas regulares. 

Não há compreensão nem 
integração das ações.  

Temáticas ambientais 
tratadas pelos 

docentes. 

Em sua maioria os temas 
tratados pelos docentes se 
restringem ao consumo de 

recursos naturais. 

Ampliar os temas geradores e 
fomentar a interdisciplinaridade. 

Sugestões dos 
discentes para a 

educação ambiental. 

Forma interdisciplinar e tema 
transversal. 

Favorecer a abordagem 
transversal e interdisciplinar da 

educação ambiental. 

Sugestões dos 
docentes para a 

educação ambiental. 

Dificuldades em razão da 
abordagem disciplinar dos 

currículos escolares. 

Compreender a 
interdisciplinaridade 
compatibilizando os 

documentos institucionais. 
Participação de 

discentes em projetos 
ambientais. 

Pouca participação e 
desconhecimento. 

Estimular a realização de 
projetos e a participação da 

comunidade. 
Preparação dos 

docentes. 
Fragilidade na preparação dos 

docentes. Capacitação específica. 

Dificuldades dos 
docentes. 

Falta de capacitação, 
sensibilização e incentivo à 

participação. 

Garantir a capacitação e 
desenvolvimento de 

habilidades. 
Quadro 4 – Diagnóstico da educação ambiental em cursos técnicos com a contribuição das 
discussões dos dados obtidos na pesquisa para as diretrizes de educação ambiental em 
cursos técnicos. 



66 
 

 

 

De acordo com os resultados apresentados obteve-se o diagnóstico da 

educação ambiental em cursos técnicos mediante o reconhecimento da sua atual 

condição nesta modalidade de ensino. 

A formação de profissionais com conhecimento técnico e capacidade crítica 

estimula por meio da interdisciplinaridade a correlação entre o pensar e o agir, 

características que decorrem das necessidades pedagógicas e da própria natureza 

dos cursos técnicos. Desta forma, a educação ambiental possui nos cursos técnicos 

um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Esta situação se justifica no fato 

de que tanto o ensino técnico quanto a educação ambiental pressupõem 

abordagens interdisciplinares e contínua interação entre a teoria e prática. 

Apesar dessa similaridade de condições entre a educação ambiental e os 

cursos técnicos, o diagnóstico apurado revela que ainda são muitas as dificuldades 

a serem transpostas pelos discentes, docentes e a comunidade externa para que a 

educação ambiental nesta modalidade de ensino se concretize e surta efeitos na 

formação de discentes, docentes, parceiros e a comunidade ao redor.  

 Os discentes desta modalidade de ensino demonstraram possuir interesse 

nas temáticas ambientais, apesar de poucos relacionarem as temáticas ambientais 

inseridas pelos docentes nas aulas regulares.  

Por sua vez, a necessidade de capacitação e o desconhecimento das 

modalidades de inclusão da educação ambiental na educação formal são 

constantemente citadas por docentes de cursos técnicos que acabam buscando 

conhecimento e habilidades para incluir a educação ambiental em suas aulas por 

meios externos ao âmbito escolar. 

Estabelecido o diagnóstico da educação ambiental em cursos técnicos, as 

suas necessidades e as determinações da legislação nacional para a educação 

ambiental são sugeridas diretrizes para a efetividade da educação ambiental nesta 

modalidade de ensino. 

 
 
4.6 DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CURSOS TÉCNICOS 

 

Conforme diagnóstico realizado, os objetivos e finalidades da educação 

ambiental traçados em Belgrado (1975), Tbilisi (1977) e PNEA (1999) e as 
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determinações legais vigentes no Brasil (Quadro 1), são sugeridas diretrizes para 

guiar e adequar a promoção da educação ambiental em cursos técnicos. 

Em razão das dificuldades e necessidades decorrentes do diagnóstico, as 

diretrizes que orientam as ações a serem realizadas em relação à educação em 

cursos técnicos foram categorizadas em duas dimensões, a dimensão de gestão e a 

dimensão educacional.  

Assim, as diretrizes são apresentadas em consonância com a natureza das 

necessidades apuradas no diagnóstico, sejam elas referentes às questões de 

planejamento estrutural, administrativo e financeiro das instituições de ensino 

técnico sejam referentes às questões educacionais propriamente ditas que envolvam 

discentes, docentes e comunidade externa. 

As dimensões são complementares, partindo do pressuposto de que devem 

coexistir, inexistindo hierarquia ou preferência entre elas. 

 

4.6.1 Dimensão de Gestão 

 

Na Figura 20 são propostas as diretrizes de educação ambiental para os 

cursos técnicos em relação à dimensão de gestão, em que são determinadas as 

prioridades de atuação administrativa, financeira e de planejamento do núcleo 

diretivo das instituições de ensino técnico.  

Cabe às diretrizes de gestão ordenar a participação do núcleo diretivo da 

instituição de ensino propiciando infraestrutura e meios operacionais para que a 

educação ambiental seja realizada além de possibilitar a organização de pessoas e 

estabelecimento de gestão de apoio e competência para a instauração das diretrizes 

referentes à dimensão escolar.  

 

 



 

 

Figura 20 – Esquema da p
em relação à dimensão de gestão.
 

Para que as ações de educação ambiental sejam implementadas é preciso o 

estabelecimento de prioridades pelas instituições de ensino técnico com base nas 

necessidades apontadas pela comunidade interna e externa, com apoio do núcleo 

de gestão. 

Esta participação é essencial para o estabelecimento e definição do 

cumprimento das ações de educação ambiental, de forma que todos sejam parte 

integrante deste processo, que deve contar com o engajamento da dimensão de 

gestão do estabelecimento

da educação ambiental. 

A dimensão de gestão compreende medidas para c
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Cumpre, ainda, à dimensão de gestão orientar e fiscalizar o cumprimento 

pela comunidade interna, prestadores de serviços e parceiros, das determinações e 

ações estabelecidas para minimizar o consumo de recursos naturais e gestão de 

resíduos.  

A discussão e participação da comunidade interna e externa nos atos de 

gestão ambiental e definição de prioridades da instituição deve ser priorizada e 

incentivada pela dimensão de gestão, inclusive para a elaboração da política 

ambiental, identificando as necessidades e possibilidades de atuação da instituição 

de ensino técnico para a comunidade interna e comunidade ao seu entorno. 

A dimensão de gestão deve garantir o cumprimento das legislações 

ambientais por parte de toda a comunidade interna e externa de forma a estimular 

os componentes da dimensão educacional a agregar ações ambientalmente corretas 

no dia a dia dos docentes e discentes e disseminar essas práticas para a formação 

pessoal e profissional de todos os envolvidos. 

 

4.6.2 Dimensão Educacional 

 

As diretrizes propostas para a educação ambiental em cursos técnicos em 

relação à dimensão educacional constam na Figura 21. 

Nesta dimensão são consideradas as ações voltadas às ações pedagógicas, 

planejamento didático, o estabelecimento de programas e ações de educação 

ambiental objetivando a sensibilização de discentes e docentes, a capacitação dos 

docentes, além da integração e formalização das ações de educação ambiental 

realizadas em cursos técnicos com base na interdisciplinaridade e temas 

transversais. 



 

 

Figura 21 – Esquema da proposta de d
em relação à dimensão educacional.
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A capacitação dos docentes deve ser realizada por meio da introdução da 

educação ambiental na formação dos docentes, capacitações regulares estimulando 

o desenvolvimento de novas habilidades e a inserção dos temas ambientais nos 

procedimentos de seleção de novos docentes. 

Somente após a sensibilização de discentes e docentes sobre a importância 

dos problemas ambientais é possível identificar os temas geradores ambientais que 

deverão ser tratados pelos docentes em suas aulas regulares. Ainda, deve-se 

estimular a confecção de materiais de apoio preferencialmente por docentes 

conhecedores das questões locais, que terão a função de auxiliar na formação de 

temas geradores.  

Os temas geradores devem ser contextualizados e inseridos nas disciplinas 

regulares por meio de temas transversais e interdisciplinaridade, pois a simples 

determinação legal para esta inclusão sem a sensibilização dos docentes e 

discentes acerca da importância da educação ambiental não acarreta efeitos. 

Os docentes devem ser incentivados a articular a inclusão dos temas 

ambientais de forma transversal, possibilitando a sua relação com os conteúdos das 

disciplinas técnicas específicas sem limitar-se à mera transmissão de informações, o 

que de fato acontece, conforme apurado no diagnóstico.  

Dessa forma, a abordagem da educação ambiental em cursos técnicos deve 

manter a determinação legislativa do enfoque transversal e interdisciplinar, 

possibilitando a adequação dos temas à realidade social e ambiental dos cursos 

técnicos. 

A integração e formalização das ações de educação ambiental devem ser 

integradas e estruturadas objetivando a formalização das práticas que já estejam 

sendo realizadas ou a serem instituídas.  

A definição das práticas de educação ambiental devem ser fundamentadas 

na adequação do projeto político pedagógico, planos de cursos, ementas das 

disciplinas e instituídas por meio de planejamento didático e contextualização dos 

temas ambientais com os conteúdos propedêuticos e técnicos com foco na formação 

integral dos futuros profissionais técnicos. 

Toda tomada de decisão deve estar pautada na realidade ambiental dos 

envolvidos, inclusive valorizando a participação da comunidade externa e parceiros 

que devem contribuir para o alcance do perfil ambiental das instituições de ensino 

técnico. 
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A centralização inicial da organização das atividades pela instituição de 

ensino, por meio da organização dos docentes, contribui para compatibilizar os 

temas transversais e abordagem interdisciplinar com o objetivo de identificação dos 

temas geradores da educação ambiental em cada curso técnico. As atividades  

elaboradas devem respeitar as áreas de atuação, ementas das disciplinas e 

conteúdos a serem desenvolvidos e pelo professor de cada área de estudo, porém 

sempre estimulando a contextualização dos temas técnicos com os temas 

ambientais. 

A fixação de padrões e sistematização da estrutura necessária para a 

educação ambiental deve dar-se, inicialmente, pelas instituições de ensino por meio 

do planejamento didático de suas atividades que poderá ser modificado conforme os 

docentes se sensibilizem e passem a coordenar os projetos de educação ambiental, 

tornando o processo cíclico, contínuo e suscetível a adaptações na medida em que 

aumenta a participação da comunidade na definição das suas necessidades 

ambientais. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados demonstram que a maioria dos discentes e docentes dos 

cursos técnicos se veem como parte integrante do meio ambiente. Tal condição 

decorre da percepção de meio ambiente de cada um e da representação social que 

o meio ambiente que podem ser alteradas por meio do desenvolvimento de 

programas e ações de educação ambiental. 

Depreende-se do diagnóstico realizado que a educação ambiental em 

cursos técnicos é majoritariamente considerada por docentes e discentes como 

muito importante. Os discentes justificaram esta importância com base na 

necessidade na sua vida pessoal e profissional de compreender as interações entre 

homem e o meio e os docentes na importância da formação de profissionais 

conscientes do seu papel na sociedade.  

O público alvo reconhece a importância do meio ambiente e da educação 

ambiental para a sua formação pessoal e profissional, bem como demonstra possuir 

consciência de que deve minimizar os impactos que a sua vida pessoal e 

profissional causa ao meio ambiente, apesar de nem todos os discentes realizarem 

a relação entre as suas atividades diárias e futuras atividades profissionais com os 

impactos ambientais. 

 Apesar das dificuldades reveladas, os docentes inserem em suas aulas 

temas ambientais relacionados aos conteúdos técnicos ainda que de forma 

desarticulada, no entanto este esforço não tem sido percebido pelos discentes nem 

formalizado junto às instituições de ensino que precisam rever seus planos de 

cursos e ementas de forma a absorver as práticas de educação ambiental, ainda 

que realizadas de forma desarticulada, de forma a efetivar a educação ambiental em 

cursos técnicos, respeitando as especificidades desta modalidade de ensino. 

Em suma, a pesquisa realizada conclui que a educação ambiental ainda não 

alcançou a plenitude determinada pelas legislações pátrias, tais como a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e os PCNs, bem como pelos objetivos e 

finalidades da educação ambiental definidos pelas organizações internacionais, 

principalmente pela Carta Belgrado e Conferência de Tbilisi. 

Com base no diagnóstico realizado e considerando as condições 

determinadas pela legislação brasileira são propostas diretrizes para a educação 

ambiental em cursos técnicos, respeitando as características específicas desta 
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modalidade de ensino, os objetivos da educação ambiental, considerando que as 

dimensões de gestão e educacional que devem coexistir para o alcance da 

efetividade da educação ambiental em cursos técnicos. 

Estas diretrizes compreendem a dimensão de gestão e a dimensão 

educacional e são pautadas nas dificuldades e necessidades dos cursos técnicos 

tais como o incentivo à participação da comunidade interna e externa, na relação 

entre a complexidade das temáticas ambientais e a abordagem interdisciplinar que é 

estimulada em cursos técnicos e constitui método em comum entre o ensino técnico 

e a educação ambiental, que privilegia a prática ao invés da mera transmissão de 

conhecimento de forma passiva e compartimentalizada. 

Inobstante o que já tem sido realizado, ainda é preciso unificar práticas 

ambientais de forma que haja a participação de todos na localização dos problemas 

e busca por soluções ambientais, tanto no aspecto pessoal quanto profissional de 

discentes e docentes, sendo que a relação trabalho e meio ambiente é fonte 

constante de discussões e embasa as reflexões realizadas pelos docentes para 

inserção da educação ambiental em cursos técnicos, conforme se verificou dos 

exemplos de temas ambientais já trabalhados pelos docentes. 

Desta forma, as diretrizes propostas constituem um norte para que a 

educação ambiental em cursos técnicos seja efetiva e que a sua prática não se 

limite ao mero cumprimento de determinações legais, mas sim ao entendimento dos 

docentes e futuros profissionais técnicos de que suas ações geram impactos ao 

meio ambiente. 

A adoção das diretrizes apresentadas é uma recomendação para a 

implementação da educação ambiental em cursos técnicos que poderão ser 

complementadas e aprofundadas com a instituição de um programa de educação 

ambiental permanente e de acordo com a realidade dos cursos técnicos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos discentes. 

 

Curso:______________________________________________________________ 

Ano/Semestre:________________________________________________________ 

 

1. No seu entendimento qual a definição correta de meio ambiente?  

(Objetivo – identificar a extensão do conhecimento acerca da temática ambiental) 

(   )  Os recursos naturais existentes no planeta. 

(   ) As plantas e os animais. 

(  ) Conjunto de interações entre as plantas e os animais. 

(   ) Conjunto de interações entre as plantas, animais e seres humanos. 

(    ) Outro. Qual?_____________________________________________________. 

 

2. Qual a importância que o tema “meio ambiente” possui para a sua formação 

pessoal e profissional? 

(Objetivo – verificar se o aluno possui consciência da importância do meio ambiente 

em seu dia a dia como um todo). 

(    ) muito importante. 

(    ) importante. 

(    ) pouco importante. 

(    ) nenhuma importância. 

(    ) não sei.  

Justifique a alternativa assinalada________________________________________ 

 

3. Você conhece ou participa na sua instituição de ensino de algum projeto 

relacionado à educação ambiental? 

(Objetivo – analisar o interesse sobre a temática ambiental e a disposição em 

participar de ações concretas de educação ambiental). 

(   ) Conheço e participo. Qual?__________________________________________ 

(   ) Conheço e não participo. Qual?______________________________________ 

(   ) Não conheço. 

(   ) Conheço e participo em outro local ou instituição. Qual? ___________________ 



88 
 

 

 

4. Relacione quais as disciplinas regulares do seu curso que habitualmente 

tratam de assuntos relativos à educação ambiental seja de forma integrada na 

disciplina ou através de conversas com os professores sobre o cotidiano, 

reportagens de revistas ou jornais. Cite exemplos dessas situações práticas. 

(Objetivo – compreender a visão do aluno sobre a ligação das temáticas ambientais 

com as disciplinas do seu curso e no seu futuro trabalho).  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Como você gostaria que estes assuntos fossem tratados pela instituição de 

ensino? 

(Objetivo – conhecer a opinião do aluno e propiciar a sua participação na 

estruturação da educação ambiental). 

(    ) No decorrer das disciplinas que já fazem parte do seu curso. 

(    ) Através de atividades de extensão. 

(    ) Não possui interesse.   

(    ) Seja mantida a forma atual. 

(    ) Outro. Qual?_____________________________________________________ 

 

Utilize o verso caso queira fazer algum outro comentário. 
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APÊNDICE B – Questionário aplicado aos docentes 

 

Tempo de Docência:___________________________________________________ 

Formação:___________________________________________________________ 

Disciplinas que ministra em cursos técnicos: ________________________________ 

 

1. No seu entendimento qual a definição correta de meio ambiente?  

(Objetivo – identificar a extensão do conhecimento acerca da temática ambiental) 

(   )  Os recursos naturais existentes no planeta. 

(   ) As plantas e os animais. 

(  ) Conjunto de interações entre as plantas e os animais. 

(   ) Conjunto de interações entre as plantas, animais e seres humanos. 

(   ) Outro. Qual?_____________________________________________________. 

 

2. Qual a importância que o tema “meio ambiente” possui para a formação 

pessoal e profissional dos alunos de cursos técnicos? Justifique. 

(Objetivo – verificar se o docente possui conhecimento da importância da educação 

ambiental para formar profissionais técnicos conscientes da temática ambiental bem 

como de que esta formação pode ser encarada como diferencial de inserção deste 

futuro profissional no mercado de trabalho.). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. No seu entendimento o que é educação ambiental? 

(Objetivo – verificar o conhecimento do docente acerca da educação ambiental 

como instrumento de conscientização). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. No seu entendimento como a educação ambiental deve ser trabalhada nos 

cursos técnicos? 

(Objetivo – propiciar ao docente dar a sua contribuição sobre formas mais efetivas 

de inserção da educação ambiental em cursos técnicos). 

(   ) Através de tema transversal e interdisciplinaridade. 
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(   ) Integrada com as disciplinas relacionadas às ciências naturais. 

(   ) Projetos de extensão. 

(   ) Não há necessidade de educação ambiental em cursos técnicos. 

(   ) Outro. Qual?_____________________________________________________. 

 

5. Qual a sua preparação para trabalhar educação ambiental em suas aulas? 

(Objetivo – verificar se e como o docente se prepara para inserir a educação 

ambiental em suas aulas, o que pode influenciar na qualidade do conteúdo.) 

(  ) Estudo pessoal. 

(   ) Disciplinas estudadas na graduação, mestrado ou doutorado. 

(   ) Televisão, internet, jornais, revistas, dentre outros similares. 

(   ) Participação em cursos ou capacitação em educação ambiental. 

(   ) Nenhuma preparação. 

(    ) Outros. Qual?____________________________________________________. 

 

6. Você inclui em suas aulas regulares temáticas relacionadas ao meio 

ambiente?  

(Objetivo – quantificar os docentes que já aplicam a educação ambiental como tema 

transversal). 

(   ) Freqüentemente. 

(   ) Raramente. 

(   ) Nunca. 

(   ) Não se aplica às disciplinas que ministro. 

 

7. No caso de resposta afirmativa à questão acima, cite algumas situações 

concretas de abordagem da temática ambiental de forma integrada com as 

disciplinas que ministra regularmente nos cursos técnicos.  

(Objetivo – obter acesso à forma de trabalho de cada docente e identificar o seu 

entendimento sobre o que é e como se dá o trabalho em sala de aula com temáticas 

transversais). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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8. Qual o seu conhecimento acerca dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para os cursos técnicos especificamente em relação à educação ambiental? 

(Objetivo – verificar se os docentes possuem conhecimento sobre o PCN dos cursos 

técnicos e se cumprem as suas determinações nele contidas com relação à 

educação ambiental.) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

9. Assinale as alternativas que ilustram as principais dificuldades em tratar de 

educação ambiental nos cursos técnicos. 

(Objetivo – Identificar e compreender as causas de alguns docentes ainda não 

abordarem a educação ambiental em suas disciplinas). 

(   ) falta de interesse dos alunos. 

(   ) falta de interesse dos professores. 

(   ) pouco de tempo na disciplina. 

(   ) falta de capacitação específica. 

(   ) ausência de incentivo pela instituição. 

(   ) falta de estrutura física adequada. 

(   ) nenhuma. 

(  ) outros. Quais?_____________________________________________________ 

 


