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O sal da Terra 
 
 

Anda, quero te dizer nenhum segredo 
Falo nesse chão da nossa casa 

Vem que tá na hora de arrumar 
Tempo, quero viver mais duzentos anos 

Quero não ferir meu semelhante 
Nem por isso quero me ferir 

Vamos precisar de todo mundo 
Pra banir do mundo a opressão 

Para construir a vida nova 
Vamos precisar de muito amor 

A felicidade mora ao lado 
E quem não é tolo pode ver 

A paz na Terra, amor 
O pé na terra 

A paz na Terra, amor 
O sal da Terra 

És o mais bonito dos planetas 
Tão te maltratando por dinheiro 

Tu que és a nave nossa irmã 
Canta, leva tua vida em harmonia 

E nos alimenta com teus frutos 
Tu que és do homem a maçã 

Vamos precisar de todo mundo 
Um mais um é sempre mais que dois 

Pra melhor juntar as nossas forças 
É só repartir melhor o pão 

Recriar o paraíso agora 
Para merecer quem vem depois 

Deixa nascer o amor 
Deixa fluir o amor 

Deixa crescer o amor 
Deixa viver o amor 
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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar, com foco na organização curricular pautada no 
modelo de competências, o Curso Técnico em Meio Ambiente de um Colégio Estadual da 
Baixada Fluminense. Foram identificadas as características socioambientais do entorno do 
colégio, o perfil socioeconômico de alunos e professores e analisadas a percepção desses 
atores sobre a dinâmica de funcionamento do curso e as competências socioambientais que 
têm sido construídas na formação do técnico em meio ambiente. O referencial teórico 
abordou o contexto das reformas econômicas e políticas das últimas décadas, a partir do 
qual se configurou um quadro de crise social e ambiental de dimensão planetária. Tomou-se 
como foco a Educação Profissional, destacando dois eixos de análise. O primeiro diz 
respeito à adoção do modelo de competências na organização curricular e sua 
ressignificação conceitual, contemplando a dimensão socioambiental; e o segundo aborda a 
discussão das matrizes teórico-conceituais que fundamentam os diferentes conceitos de 
meio ambiente, propostas de desenvolvimento sustentável e de educação ambiental, 
considerados como parâmetros de análise do curso. A pesquisa, que se fundamentou no 
paradigma da Teoria Crítica, constituiu-se em um estudo de caso que utilizou análise de 
documentos, observação de campo e questionários com perguntas abertas e fechadas com 
alunos e professores, e entrevistas semi-estruturadas com gestores, orientador pedagógico e 
professores. Os resultados indicaram que o Curso não está atendendo às expectativas dos 
alunos, que não se sentem preparados para atuar como técnicos em meio ambiente no atual 
mercado de trabalho. Esse não atendimento está relacionado à falta de professores para 
ministrarem componentes curriculares específicos, o que afeta a formação dos alunos no 
que se refere ao perfil profissional proposto no Curso. Observa-se uma construção 
insuficiente da competência socioambiental relacionada à compreensão da questão 
ambiental em suas dimensões social, econômica, política e cultural, que articula degradação 
ambiental e desigualdade social, e que é necessária à transformação da realidade local e 
global. De acordo com as novas exigências da educação profissional para os trabalhadores 
na área do Meio Ambiente, esta pesquisa aponta a necessidade da inclusão de competências 
socioambientais no Plano de Curso e, sobretudo, nas práticas docentes, de modo que as 
dimensões físico-naturais, econômicas, políticas, culturais e sociais das ações ambientais 
não fiquem apenas no discurso, mas que sejam operacionalizadas no Município de Belford 
Roxo, valorizando assim, a interdependência dos aspectos naturais e sociais e a articulação 
entre reflexão, conscientização e ação. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Profissional. Meio Ambiente. Competências Socioambientais 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 

The purpose of this research is to analyze the Technical Course on Environment at a Public 
School of Baixada Fluminense, with focus on the curricular organization based on the 
competence model. The school social-environmental characteristics, the students` and 
teachers` social-economical profile were identified, and their perception on the dynamics of 
the course were taken into account. The theoretical references dealt with the economical 
and political reforms of the last decades, from which a picture of the world social and 
environmental crisis was drawn. Professional Education is the main focus, with two axis of 
analysis. The first deals with the adoption of the competence model in the curricular 
organization and its conceptual meaning, contemplating the social-environmental 
dimension; the second discusses the theoretical-conceptual matrixes that are the base for the 
different concepts of environment, as well as for sustainable development and 
environmental education proposals. All of them are considered parameters for the course. 
The research, which was based on the Critical Theory paradigm, is a case study that used 
document analysis, field observation, open and closed answer questionnaires, and semi-
structured interviews with administrators, pedagogical advisors, studants and teachers. 
The results indicate that the Course does not fulfill the students` expectations, for they do 
not feel prepared to act as environmental technicians. This is related to the lack of teachers 
to teach specific curricular components, which affects the student formation proposed in the 
professional profile of the course. An insufficient construction of the social-environmental 
competence, as well as the comprehension of the environmental questions in its social, 
economical, political, and cultural dimensions are observed. According to the new demands 
in professional education for workers in the area of Environment, this research points to the 
need of including social-environmental competences in the Plan of the Course and, above 
all, in the teaching practices, in such a way that the physical-natural, economical, political, 
cultural, and social dimensions of environmental actions are more than talks. They must be 
added in the city of Berford Roxo in order to value the interdependence of natural and 
social aspects, as a mean of reflection, conscience, and action. 
 
 
 
 
Keywords: Professional Education. Environment. Social-environmental Competence. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Os pensamentos vêm a mim 
Eu não sou uma estranha para eles 
Eu cresço neles como num lugar 
Como num campo arado (ARENDT, 1997, p. 211). 

 
Neste estudo investigativo vou abordar a educação profissional não só pelo ouvi 

dizer, ou por ter lido neste ou naquele autor, mais que o estudo, a minha experiência tem os 

dois pés no “chão da escola” pública e periférica e as mãos sujas de giz. Este trabalho foi 

concebido e executado a partir da minha vivência na educação profissional, na escola 

pública, na periferia da Baixada Fluminense – este é o meu meio ambiente. 

Foi no C.E. Presidente Kennedy, em 1970, que iniciei minha trajetória como 

professora primária do QPM do Estado do Rio de Janeiro. Participei da transformação na 

passagem de grupo escolar para colégio estadual como coordenadora pedagógica, diretora 

adjunta e professora do ensino médio e nos cursos de educação profissional. 

No início do novo milênio, aposentada e como “amiga da escola”, voltei ao 

Kennedy com a função de direcionar o projeto pedagógico. Nessa época, toda a escola 

estava mobilizada pelo espírito da mudança. Fervilhavam idéias e ações – o Curso Técnico 

em Meio Ambiente foi concebido e aconteceram a Monitoria de Informática, a Oficina 

Aprendendo e Ensinando Matemática, a Coleta Seletiva de Lixo, Oficina de Teatro e o Café 

Brasil. Todas essas ações foram reunidas e integradas no projeto: “CEPK: uma escola que 

faz Escola” premiado pela Organização dos Estados Ibero-amerianos – OEI, em 2004. 

               Para a implantação do CTMA foram muitas as reuniões, na escola, na 

Coordenação de Educação Profissional da SEE/RJ e no Conselho Estadual, discussões e 

reflexões buscando-se avançar na compreensão do que deveria ser um curso técnico em 

meio ambiente, dentro dos novos padrões impostos pela Reforma da Educação Profissional. 



Não havia como “recortar” e “colar” – realmente, era um trabalho de concepção e 

execução. Finalmente, o curso foi implantado e suas primeiras turmas iniciaram-se em 

2005. 

Estava terminada a primeira fase. A partir daí, iniciava-se a segunda, a pesquisa e 

a avaliação do curso, percebidas pelo olhar investigativo dos professores do mestrado da 

UNESA como uma inovação, posto que foi criado pela comunidade escolar de uma escola 

pública e periférica, que não é uma escola técnica e que não tem o suporte de uma 

universidade. Assim, decidi avançar as discussões em torno da ressignificação do modelo 

de competências, sob o enfoque socioambiental. 

Como teoria e prática estariam relacionadas de modo a promover a formação de 

técnicos ambientais com capacidade para interpretar, entender e transformar a realidade 

local e global? Que competências possibilitariam a visão holística de meio ambiente, 

produzindo a mudança de valores da sociedade em relação ao modo de produzir e 

consumir? 

Pesquisei o entorno do colégio e ao (re)descobrir a história do município, 

compreendi a relação entre degradação ambiental e exclusão social. Investiguei as 

instalações do colégio, o projeto pedagógico, o plano de curso. Questionei a gestão, a 

orientação pedagógica, os professores e os alunos. Mergulhei de cabeça no meio ambiente 

do CEPK. 

Nessas páginas está a minha letra sobre a educação profissional que se processa 

no discurso fácil das políticas públicas, mas que é realizada quase sem nenhum recurso, 

físico ou humano. Resta em mim a certeza de que não existem reformas educacionais sem a 

participação dos professores, porque em seu trabalho cotidiano com os alunos, são eles – os 

professores – os que, lá na ponta do processo, vão operacionalizar as teorias. 



1. INTRODUÇÃO 
 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um no corpo do 
outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar; constatando intervenho; intervindo, educo e me 
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar e anunciar a novidade 
(FREIRE, 2004, p. 29).  

 

1.1. Contextualização, Objetivo e Justificativa 

Vivemos em uma sociedade acelerada, complexa e ambientalmente degradada. 

Sociedade que vem sofrendo transformações nas formas de produção do trabalho e 

adotando políticas econômicas neoliberais, que ocasionam a desigualdade social e a 

intensificação da degradação ambiental. Todos esses fatos revelam-se como desafios à 

sociedade em geral e aos professores da educação profissional em meio ambiente, em 

particular, pois exigem, além dos novos parâmetros de formação e qualificação 

profissional, frente ao mercado de trabalho, a construção de uma proposta educacional 

comprometida com um projeto de desenvolvimento sustentável1 para o país.   

Novos tempos, novas práticas, novas qualificações e competências profissionais 

para que possamos alcançar o desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. 

Entretanto, isso não se configura como uma novidade, pois, desde 1977, a Conferência de 

Tbilisi (Geórgia, ex-URSS), que proclamou a Declaração da Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, aponta que: 

De nada adianta termos desenvolvimento econômico e desenvolvimento 
social, sem que tenhamos um ambiente saudável, ecologicamente 
equilibrado. Este é o novo paradigma: desenvolvimento sustentável – um 
modelo de desenvolvimento que permita à sociedade a distribuição dos 
seus benefícios econômicos/sociais, enquanto assegura a qualidade 
ambiental para as gerações presentes e futuras. Atualmente o objetivo 
central da EA é a promoção do desenvolvimento sustentável (mais 

                                                
1 Salientamos que, frente à crise social e ambiental de dimensão planetária, há diferentes concepções de 
desenvolvimento sustentável que, conseqüentemente, geram propostas ancoradas em matrizes teóricas 
variadas (DELUIZ; NOVICKI, 2004; ACSELRAD; LEROY, 1999; MAZZOTTI, 1998), que serão 
apresentadas no decorrer desta introdução. 



especificamente, de SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS) (DIAS, 2000, 
p.119). 

As questões ambientais, afirma Pádua (1987), não dizem respeito apenas a fatores 

ecológicos, o que seria reducionismo. Qualquer observador da cena política contemporânea 

sabe do peso que as questões referentes ao meio ambiente têm assumido nos últimos anos – 

da crise do petróleo aos conflitos internacionais, passando pelo jogo político interno de 

várias sociedades, essas questões têm revelado seu potencial político, uma vez que 

articulam fatores sociais, econômicos e culturais. 

 Meio Ambiente “é uma daquelas expressões que, embora bastante conhecidas, 

não costuma ser definida com clareza, sendo muito comum confundir meio ambiente com 

fauna e flora, como se fossem sinônimos” (TRIGUEIRO, 2003, p. 14). Quando nos 

referimos a meio ambiente estamos considerando os seres humanos, os recursos naturais e a 

tensão existente entre eles, isto é, os problemas gerados na relação Homem X meio 

ambiente, como por exemplo, a poluição. Essa é a base para uma Educação Ambiental 

crítica. 

 Para Layrargues (1999), a relevância da Conferência de Tbilisi reside na conexão da 

educação ambiental aos aspectos político-econômico e sócio-cultural. Definitivamente, 

meio ambiente não é sinônimo de natureza, a problemática socioambiental não é 

desequilíbrio ecológico e a educação ambiental não é ensino de ecologia. Seguindo nessa 

linha de pensamento, Brügger (1994) afirma que a prática educativa que privilegia aspectos 

naturais e ecológicos equivale a adestramento ambiental, afirmativa que recebe apoio de 

vários educadores brasileiros, entre eles Dias, 19932; Reigota, 1994; Viezzer; Ovalles, 1995 

                                                
2 Referência bibliográfica contida em LAYRARGUES, Philippe Pomier. A resolução de problemas 
ambientais locais deve ser um tema-gerador ou a atividade-fim da educação ambiental? In: REIGOTA, M. 
(Org.). Verde Cotidiano: o meio ambiente em discussão. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
 



e o próprio Layrargues (1999). 

Entendemos que a educação profissional do técnico em meio ambiente deve 

promover a articulação entre o mundo do trabalho e a temática ambiental, e possibilitar a 

conscientização de que os problemas ambientais não respeitam fronteiras políticas e têm 

conseqüências em todo globo terrestre.  

Segundo Sobral (1997), a presente crise ambiental e a crescente importância das 

políticas ambientais constituem um aspecto central das transformações na economia 

mundial, baseadas em emprego maciço de novas tecnologias nos setores industrial, agrícola 

e de serviços; novas formas de organização da produção industrial; mudanças nas 

estratégias de políticas econômicas; processos de globalização da produção e da 

comunicação. As novas tecnologias e os novos materiais estão redefinindo a relação da 

produção e dos seres humanos com a natureza, incrementando a produtividade da sociedade 

e otimizando o aproveitamento mais efetivo dos recursos, mas também produzindo a 

marginalização sócio-econômica e levando as pessoas a subsistirem graças ao meio 

ambiente. Conclui a autora sobre a urgência de estudos para que as sociedades tenham 

condições de julgar o que é preciso “preservar” e o que é preciso transformar. 

Nesse sentido, Deluiz e Novicki (2004), analisando as relações entre a temática 

ambiental e do trabalho destacam que, no Brasil, a desigualdade social e a degradação 

ambiental sempre andaram juntas, evidenciando uma questão socioambiental. Desigualdade 

social que se intensifica com a globalização neoliberal e que explicita bem uma outra 

dimensão da relação entre desigualdade/ exclusão social3 e degradação ambiental. Frente a 

este quadro de crise social e ambiental, os autores discutem três concepções de 

                                                
3 Exclusão social, segundo Deluiz e Novicki (2004, p.21), “é a carência de recursos materiais e sentimento de 
não-pertencimento ao tecido social.” 



desenvolvimento sustentável4, que estão ancoradas em diferentes matrizes teóricas. Cada 

matriz revela interesses que vão refletir-se em projetos políticos próprios, com diferentes 

abordagens e práticas educacionais.  

A escola pública, principalmente um colégio estadual que oferece o curso técnico 

em meio ambiente, precisa estar atenta a esse contexto e à educação ambiental, 

comprometida com as mudanças socioambientais que se fazem necessárias, principalmente 

no que se refere aos modos de produzir e consumir da população.  

Concordamos com Deluiz e Novicki (2004) sobre a necessidade de uma proposta 

de educação que promova o enfrentamento desses problemas, bem como produza o 

necessário conhecimento, pois: 

Uma proposta de educação democrática e crítica deve levar em conta 
todas essas dimensões em uma perspectiva de formação do sujeito 
trabalhador e cidadão (...) que permita o enfrentamento das condições 
sociais e ambientais do capitalismo tardio através de novas formas de 
produção, trabalho e consumo. (...) Para tal, é preciso reconhecer a 
necessidade de produção de conhecimento sobre a relação educação, 
trabalho e meio ambiente, dada a lacuna na pesquisa sobre a temática, 
considerando a interdisciplinaridade necessária à compreensão de uma 
realidade com múltiplas determinações (DELUIZ; NOVICKI, 2004, 
p.26). 
 
 

Estes autores chamam atenção sobre a lacuna existente na pesquisa acadêmica e 

no imprescindível desafio de propor alternativas ao modelo de educação vigente, no sentido 

da construção de uma proposta educacional crítica comprometida com um projeto de 

desenvolvimento justo, solidário e sustentável para o país.  

Nesse contexto, o desenvolvimento de um projeto educacional nos moldes supra 

                                                
4 “O desenvolvimento sustentável seria um dado objetivo que, no entanto, não se conseguiu ainda apreender. 
(...) será uma construção social? (...) poderá também compreender diferentes conteúdos e práticas? Isto nos 
esclarece porque distintas representações e valores vêm sendo associados à noção de sustentabilidade: são 
discursos em disputa pela expressão que se pretende a mais legítima. Pois a sustentabilidade é uma noção a 
que se pode recorrer para tornar objetivas diferentes representações e idéias” (DELUIZ; NOVICKI, 2004, 
p.21 apud ACSELRAD, 2001). 



citados implica a qualificação do professor. Para Ferretti (2004), baseado numa formulação 

de Villavivencio (1992) referente à empresa fabril, a melhor forma de compreender e 

estudar a qualificação docente está na análise da situação de trabalho, está no local onde 

acontece a trama das relações sociotécnicas na realização das atividades profissionais.  

Tal enfoque, aplicado à escola, demanda o conhecimento de como aí está 
organizado o trabalho, de quais redes de relações que nela se constroem, 
de como se dá o intercâmbio de saberes, de quais comportamentos vão 
sendo definidos em razão do exercício da docência, de como se 
estruturam relações de mando e poder etc., compreendidos não apenas no 
seu acontecer atual, mas na constituição histórica da cultura escolar em 
que estão envolvidos. Como se pode notar, a qualificação do professor, 
encarada desta perspectiva, é algo muito mais complexo e desafiador do 
que supõe a vã filosofia do modelo de competências (FERRETTI, 2004, 
p.420). 

Trilhando nessa mesma direção e com o foco na questão ambiental, Trein (2002, 

p.66) destaca que um projeto educacional comprometido com comportamentos e valores 

direcionados para a cidadania implica “a crítica aos padrões de produção e consumo, no 

desenvolvimento de tecnologias que não degradem o meio ambiente, de forma a ampliar a 

qualidade de vida e dar novo significado a existência humana.” 

Além do projeto educacional há uma outra questão, que não é apenas 

pedagógica, mas essencialmente política, uma vez que a educação tende a reproduzir e 

manter a estrutura do mundo produtivo, criando-se uma educação profissionalizante para o 

trabalhador e outra propedêutica, para os dirigentes. Segundo Frigoto; Ciavatta; Ramos 

(2005a), esse dualismo na educação brasileira demonstra a contradição evidente entre o 

capital e o trabalho na educação profissional.  

Diante do contexto exposto, o objetivo deste estudo é analisar o Curso Técnico em 

Meio Ambiente do Colégio Estadual Presidente Kennedy, com foco na organização 

curricular pautada no modelo de competências e nas percepções de alunos e professores 

sobre a dinâmica de funcionamento do curso.  



Foram formuladas as seguintes questões de estudo:  

 Quais são as características socioambientais do entorno do C.E. Presidente Kennedy? 

 Quais são as características socioeconômicas de alunos e professores? 

 Que percepção esses atores têm do Curso Técnico em Meio Ambiente pautado no 

modelo de competências? 

 Que competências socioambientais têm sido construídas na formação do técnico em 

meio ambiente? 

A pesquisa, tendo como foco o Curso Técnico em Meio Ambiente do Colégio 

Estadual Presidente Kennedy5, em Belford Roxo/RJ, justifica-se por estar o curso 

localizado em um contexto marcado pela permanente degradação socioambiental, por ter 

sido o primeiro colégio estadual a oferecer o curso, tendo formado a sua primeira turma em 

julho de 2006.  

A análise poderá apontar sugestões e tecer recomendações à comunidade escolar, 

contribuindo para construção/reconstrução de uma educação profissional em meio ambiente 

crítica, inovadora e na comprometida com a superação da degradação ambiental. 

 

1. 2. Referencial Teórico 

A partir dos anos de 1970, presenciamos o grande salto tecnológico da automação, 

da robótica e da microeletrônica, que trouxeram profundas modificações para o mundo do 

                                                
5 O C.E. Presidente Kennedy não é uma escola técnica, mas um colégio estadual com referência em educação 
profissional na área de Gestão. No Estado do Rio de Janeiro, duas escolas públicas federais oferecem cursos 
similares: o Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET de Química, em Nilópolis, que oferece o 
Curso Técnico em Conservação e Gerenciamento Ambiental e o Curso Técnico em Controle Ambiental e o 
Colégio Agrícola Nilo Peçanha, em Pinheral, conveniado à Universidade Federal Fluminense – UFF, que 
oferece o Curso Técnico em Meio Ambiente e o Curso Técnico em Agropecuária. Na Escola Técnica 
Estadual Agrícola Antônio Sarlo, unidade da FAETEC, em Campos, é oferecido o Curso Técnico Florestal. E, 
a partir de 2007, o C.E. Rodônia, de Volta Redonda, adotou a matriz curricular do Curso Técnico em Meio 
Ambiente elaborada pelo CEPK. 



trabalho. No Brasil, essas mudanças levaram a novas exigências de qualificação para o 

trabalhador, com foco na polivalência.  

Nos anos finais da década de 1990 e nos anos iniciais do século XXI, a política 

educacional revela essas mudanças ao implementar as concepções e práticas constantes na 

Reforma Educacional, a partir da LDB 9.394/96, que se traduz na melhoria da oferta 

educacional e sua adequação às novas demandas econômicas e sociais da sociedade 

globalizada, tal como aponta o Parecer CNE/CES nº 436/2001: 

A educação profissional concebida não mais como simples instrumento de 
política assistencialista ou linear ajustamento às demandas do mercado de 
trabalho, mas, sim, como importante estratégia para que os cidadãos 
tenham efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas da 
sociedade. Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação 
profissional baseado apenas na preparação para a execução de um 
determinado conjunto de tarefas. A educação profissional requer, além do 
domínio operacional de um determinado fazer, a compreensão global do 
processo produtivo, com a apreensão do saber tecnológico, a valorização 
da cultura do trabalho e a mobilização dos valores necessários à tomada 
de decisões. 

 

A partir das mudanças em curso, os organismos internacionais6 passaram a 

diagnosticar o débito educacional como fator fundamental de estrangulamento do 

crescimento econômico, responsável pelo subdesenvolvimento e aumento da marginalidade 

e pobreza. A educação permanecia distanciada das transformações que aconteciam a sua 

volta, pautada que era em modelos tradicionais, no tecnicismo do taylorismo-fordismo. 

Segundo esses organismos, era preciso uma renovação para atender às novas demandas de 

competência e empregabilidade. O sistema educacional não podia ignorar o mercado de 

trabalho.  

                                                
6 Fundo Monetário Internacional – FMI, Banco Mundial – BIRD e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID são as organizações financeiras que mais se destacam. 



A mudança do foco da educação profissional, enfatizando a “trabalhabilidade”, 

está justificada nos documentos oficiais “pela escassez das formas tradicionais de emprego, 

cabendo aos próprios indivíduos buscar outras formas de trabalho para sua subsistência” 

(NOVICKI; GONZALEZ, 2003, p.101). Trata-se da empregabilidade de um trabalhador 

polivalente, multihabilitado, portador de conhecimentos mais elevados, em substituição ao 

trabalhador mecânico, repetitivo e sistemático.  

Acreditamos que educação é a ação que produz aprendizagens, descobertas e 

invenções. É ação transformadora que não se desvincula do espaço-ambiente. Educar exige 

a relação teoria/técnica/prática, por isso não é só a transferência de conhecimento, mas a 

criação de possibilidades para sua construção e produção. Até que ponto a educação 

profissional oferecida pela escola pública apenas reproduz conhecimento, contribuindo para 

a manutenção das relações existentes? Até que ponto possibilita a transformação?  

A formação profissional, desde as suas origens, sempre foi reservada às 
classes menos favorecidas, estabelecendo-se uma nítida distinção entre 
aqueles que detinham o saber e os que executavam tarefas manuais. Ao 
trabalho, freqüentemente associado ao esforço manual e físico, acabou 
agregando a idéia de sofrimento (PARECER CEB Nº 16/99). 

 

Frente ao quadro de mudanças instaladas na Educação Profissional e, mais 

particularmente, na implantação de um Curso Técnico em Meio Ambiente, destacamos dois 

eixos de análise.  

O primeiro diz respeito à noção de competência, que nasceu no discurso 

neoliberal – e por isso ele é marcado política e ideologicamente a partir da ausência da idéia 

de relação social – diferenciando-se, assim, do conceito de qualificação. Deluiz (1996, p.7) 

chama a atenção sobre a adoção do conceito de competência de maneira acrítica, pois 

“corre o risco de tornar-se instrumentalizante e tecnicista, formando trabalhadores 



descartáveis pela rápida obsolescência de conhecimentos, adquiridos de forma imediatista e 

sem os aprofundamentos necessários.” Por isso, concordamos com Gonzalez (1996); Deluiz 

(2001); Market (2002); Ramos (2002); Kuenzer (2003) e Depresbiteris (2005), que 

defendem a ressignificação do conceito.  

A segunda diz respeito ao quadro de crise social e ambiental de dimensão 

planetária. Baseando-nos em Acserald; Leroy, 1999; Brügger, 1994; Singer, 1994; 

Acselrad, 2001; Marx, 1983; Maccariello et al., 1999; Manacorda, 1991; Deluiz; Novicki 

(2004) e Deluiz; Novicki; Pinheiro; Araújo (2004), buscamos evidenciar que coexistem 

diferentes concepções de modelos de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e 

educação ambiental, ancoradas em matrizes teóricas que conformam distintos projetos 

políticos e educacionais e, por essas mesmas razões, estes não são formulações neutras. 

Dialogando com os autores que abordam a questão ambiental e a educação 

profissional, destacamos o trabalho de Novicki e Gonzalez (2003) que analisaram os 

Referenciais Curriculares para a área de Meio Ambiente, capítulos III (Cenários, 

Tendências e Desafios) e VI (Matrizes de Referência), no que concluíram que as 

concepções de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação ambiental, 

preconizadas pelo MEC, não orientam a prática docente de modo a serem oportunizadas 

ações que favoreçam a formação de técnicos críticos e comprometidos com a superação da 

degradação ambiental.  

Pelo exposto, queremos ressaltar que não se pode minimizar a importância da 

educação e, em particular, da educação profissional, principalmente num país como o 

Brasil. Entretanto, apesar do muito que se escreveu e se escreve sobre este assunto, o que se 

observa nas práticas pedagógicas das salas de aula é uma educação profissional que 



dicotomiza os conteúdos (conhecimentos a serem transmitidos) e a experiência dos 

educandos, configurando um hiato entre conhecimento e vida prática.  

Para Fidalgo e Machado (2000, p.133 apud CATTANI, 1997) a formação 

profissional designa “todos os processos educativos que permitam, ao indivíduo, adquirir e 

desenvolver conhecimentos teóricos e operacionais relacionados à produção de bens e 

serviços, quer esses processos sejam desenvolvidos nas escolas quer nas empresas”. Os 

autores pontuam que, no Brasil, o conceito de formação profissional foi substituído pelo de 

educação profissional, que, pelo menos em tese, realça a necessidade de substituir a ênfase 

no “saber fazer” no sentido de um desenvolvimento integral do profissional. O desafio está 

na efetivação dessa educação, que possibilite a equalização de oportunidades, a formação 

do sujeito histórico e produção do conhecimento. 

As demandas em relação à escola que oferece educação técnica são complexas e 

exigentes, pois supõem pesquisa, planejamento, utilização e avaliação de métodos, seleção 

de conteúdo programático, arranjos didáticos e modalidades de programação em função de 

resultados. Até que ponto a escola pública está preparada para esse saber-fazer? 

No contexto da educação profissional, em se tratando da escola pública, 

considerando o descompasso entre as políticas públicas e as realidades dos sistemas de 

ensino, até que ponto os alunos da escola pública estão preparados para atuarem num 

mercado de trabalho cada vez mais exigente e excludente?  

Fala-se muito em empregabilidade7 e competência. São eixos da reforma 

educacional, principalmente da educação profissional que passou a ser considerada a 

                                                
7 “O conceito de empregabilidade tem sido utilizado para referir-se às condições subjetivas da interação dos 
sujeitos à realidade atual dos mercados de trabalho e ao poder que possuem de negociar sua própria 
capacidade de trabalho, considerando o que os empregadores definem por competência” (MACHADO, 1998, 
p, 18). 



principal via de acesso ao mercado de trabalho e que se configura como importante 

elemento de equalização das condições sociais de vida, numa ordem profundamente 

marcada pela instabilidade e insegurança frente ao futuro imediato. 

Fala-se muito da pouca qualidade do produto final da escola pública: seus alunos. 

Afinal, que tipo de professores temos? Que tipo de alunos queremos formar? Qual o perfil 

dos atores do Curso Técnico em Meio Ambiente? 

 Em síntese, os conceitos centrais quem compõem este referencial teórico analisam a 

educação profissional em meio ambiente dentro de um modelo educacional voltado para as 

necessidades do mundo do trabalho, buscando a articulação entre teoria e prática, frente ao 

dilema: educar para a erudição ou para a vida; defendendo a educação formadora do 

cidadão crítico e autônomo; pontuando a construção de projeto pedagógico coletivo, que 

promova a formação de técnico-ambiental com capacidade de interpretar, entender e 

transformar a realidade socioambiental de modo justo, solidário e sustentável para o país. 

Que competências socioambientais foram, ou não, construídas na formação do técnico em 

meio ambiente e, que precisam ser reformuladas? 

 

1.3. Metodologia 

Utilizamos o paradigma da Teoria Crítica8, com abordagem qualitativa9. 

Entendemos que essa abordagem é adequada ao estudo de caso proposto, pois, a partir de 

                                                
8 Segundo Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (1999, p.139) “a abordagem crítica é relacional: procura-se 
investigar o que ocorre nos grupos e instituições relacionando as ações humanas com a cultura e as estruturas 
sociais e políticas, tentando compreender como as redes de poder são produzidas, mediadas e transformadas. 
Parte-se do pressuposto de que nenhum processo social pode ser compreendido de forma isolada, como uma 
instância neutra acima dos conflitos ideológicos da sociedade. Ao contrário, esses processos estão sempre 
profundamente vinculados às desigualdades culturais, econômicas e políticas que dominam nossa sociedade.” 
9 Pesquisa qualitativa “ao contrário da pesquisa quantitativa, por sua diversidade e flexibilidade, não admite 
regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama de casos. Diferem quanto ao grau de estruturação prévia, isto é, 
quanto aos aspectos que podem ser definidos já no projeto” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 
1999, p.147). 



uma discussão teórica sobre educação profissional, meio ambiente e competências, 

buscamos identificar as ações dos atores do curso técnico em meio ambiente do Colégio 

Estadual Presidente Kennedy de acordo com as diferentes concepções de desenvolvimento 

sustentável analisadas por Deluiz; Novicki (2004) e com as propostas de Deluiz (2001); 

Kuenzer (2001) e Ramos (2001), que desenvolvem alternativas para o modelo centrado em 

competências na educação profissional, ressignificando o conceito, investigando e 

analisando os pontos contraditórios presentes na proposta educacional do curso e na prática 

docente.   

A metodologia utilizada foi o estudo de caso, que segundo Stake (2000 apud 

ALVES-MAZZOTTI, 2006, p.5)10, é uma unidade específica, um sistema delimitado cujas 

partes são integradas. Uma escola como caso, deve ser estudada como um sistema 

delimitado, sofrendo a influência de diferentes aspectos que se ligam a esse sistema, como 

o contexto físico, sociocultural, histórico e econômico em que está inserida a escola. Sendo 

assim, consideramos que o Curso Técnico em Meio Ambiente do Colégio Estadual 

Presidente Kennedy é um caso singular, porque foi concebido e executado pela comunidade 

escolar, sendo o primeiro no Estado do Rio a ser oferecido em um colégio que não é uma 

escola técnica, sem o suporte de uma universidade. 

A investigação foi desenvolvida em quatro etapas, abordando os seguintes 

procedimentos metodológicos:  

1. Revisão de literatura, para o levantamento do quadro teórico adequado ao 

estudo proposto; 

2. Levantamento e análise de fontes documentárias, a partir da legislação em 

                                                
10 ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Usos e abusos dos Estudos de Caso. Cadernos de Pesquisa. Revista 
Quadrimestral. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, vol 36, nº 129, set/dez 2006. p. 637-651.  



vigor, do projeto pedagógico da escola; do plano de curso aprovado e dos indicadores do 

número de alunos concluintes, desistentes, não promovidos e evadidos.  

3. Pesquisa de campo, adotando-se como instrumentos o Diagnóstico 

Socioambiental do entorno da escola, que, segundo Rizzini; Castro; Sartor (1999, p.18), “é 

um procedimento que leva à identificação e compreensão de um problema com o objetivo 

de se traçar uma estratégia de ação”; o questionário com perguntas abertas e fechadas para 

78 alunos concluintes do Curso Técnico em Meio Ambiente e 8 professores com regência 

de turma nesse curso e, a entrevista semi-estuturada com as gestoras, a coordenadora 

pedagógica e professores. Essa pesquisa de campo foi realizada para se obter informações 

sobre o funcionamento e organização do colégio, os pontos positivos e negativos na 

implementação e desenvolvimento do curso e, principalmente, as práticas pedagógicas e as 

matrizes teóricas que orientam o referido curso. A observação não-participante 

desenvolveu-se durante todo o período exploratório11. 

4. Análise e interpretação dos dados coletados, buscando-se responder às questões 

postas pela pesquisa, estabelecendo relações e oposições entre as categorias baseadas na 

freqüência, presença ou ausência delas no texto. A título de ilustração, na apresentação dos 

resultados estão incluídas citações literais dos entrevistados. 

A pesquisa de campo iniciou-se com a realização do Diagnóstico Socioambiental 

do entorno da escola, que, além de promover o levantamento do cenário pesquisado, 

orientou o processo de elaboração dos questionários e das entrevistas e foi utilizado como 

parâmetro de análise do curso.  

Entendemos que, por ser uma pesquisa qualitativa, existe a “característica 

                                                
11 Cujo objetivo “é proporcionar uma visão geral do problema considerado, contribuindo para a focalização 
das questões e a identificação de informantes e outras fontes de dados” (ALVES-MAZZOTTI; 
GEWANDSZNAJDER, 1999, p.161). 



multimetodológica, isto é, a utilização de uma grande variedade de procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1999, 

p.163). 

São várias e diferentes as técnicas de análise dos dados encontradiças na literatura 

das pesquisas com métodos qualitativos. Escolhemos a técnica da análise de conteúdo 

temático, que “além de ser a mais simples das análises de conteúdo, procura nas expressões 

verbais ou textuais os temas gerais recorrentes que fazem a sua aparição no interior de 

vários conteúdos mais concretos”, portanto uma primeira forma de categorização e 

subcategorização constituindo o corpus12 (TURATO, 2003, p. 442). 

Antes de aplicarmos o questionário aos alunos concluintes, fizemos uma 

testagem-piloto com 10 alunos, sendo cinco do diurno e cinco do noturno. As seis questões 

que apresentaram problemas de interpretação foram modificadas. 

 Este estudo investigativo apresenta-se dividido em cinco capítulos. O capítulo 1 

trata da introdução ao tema escolhido, a contextualização, os objetivos, a justificativa, o 

referencial teórico e a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa. 

 O capítulo 2 aborda a trajetória da educação profissional no Brasil, analisando o 

contexto histórico-social e o processo de implantação da reforma do ensino médio e 

profissional, assim como a relação existente entre educação e trabalho, as matrizes teórico-

conceituais do modelo de competências e as categorias para uma nova pedagogia do 

trabalho. 

O capítulo 3 aborda a trajetória da educação ambiental, visando resgatar o processo 

de politização da questão ambiental e emergência de uma consciência ambiental planetária, 

                                                
12 Corpus – “conjunto de entrevistas transcritas, observações anotadas em campo e dados e informações em 
geral sobre o objeto sob pesquisa” (TURATO, 2003, p.451). 



bem como mapear as diferentes concepções de desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente e educação ambiental, ou seja, as matrizes teóricas em que estão ancoradas e seus 

reflexos nas práticas educacionais, e apresentar as competências socioambientais. 

O capítulo 4 trata da análise crítica da realidade pesquisada. Inicialmente, 

apresentamos o Diagnóstico Socioambiental, abrangendo aspectos histórico, geográfico, 

socioeconômico, cultural e ecológico do Município de Belford Roxo e a realidade 

educacional do C.E. Presidente Kennedy. Em seguida, procedemos à análise sobre quem 

são os sujeitos da pesquisa; que avaliação eles fazem do Curso Técnico em Meio Ambiente 

com relação aos objetivos do curso, componentes curriculares, estratégias de ensino e 

atividades complementares, estrutura do curso e avaliação da infra-estrutura escolar; que 

percepção eles têm das competências socioambientais construídas no curso, a contribuição 

de cada disciplina, as concepções teóricas, o mercado de trabalho, as expectativas e as 

sugestões para o aprimoramento do curso. 

O capítulo 5 apresenta as considerações finais, a partir da reflexão sobre o 

caminho percorrido durante este estudo investigativo, apontando sugestões e tecendo 

recomendações que possam contribuir para a construção/reconstrução de uma educação 

profissional em meio ambiente crítica, inovadora e comprometida com a superação da 

degradação ambiental. 



2. A REFORMA EDUCACIONAL E O ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL. Constituição 
Federal, Capítulo III, Seção I, Art.205). 

 

Este capítulo aborda a trajetória da Educação Profissional no Brasil, analisando o 

contexto histórico-social e o processo de implantação da reforma do ensino médio e 

profissional, assim como a relação existente entre educação e trabalho, as matrizes teórico-

conceituais do modelo de competências e as categorias para uma nova pedagogia do 

trabalho. 

 

2.1. Ensino Médio e Profissional: um contexto de revelações 

Segundo Sacristan (1996), o tema “reforma educacional” é difícil de ser abordado, 

uma vez que a palavra “reforma” é polissêmica, com variados significados, utilizada para 

diferentes propósitos, cobrindo programas de ação de variadas e de diversas orientações 

políticas e pedagógicas. Por outro lado, para se conhecer a realidade e a dinâmica de um 

sistema educacional se faz necessário estudar as reformas educacionais. Em suma, sempre 

que se buscam mudanças, é necessário falar de reformas.  

Segundo Saviani (2000a), a política social diz respeito às ações que o governo toma 

com relação, por exemplo, aos rumos que deve imprimir a educação no país e, como essas 

ações se situam na área social, configuram uma política social. É uma expressão típica da 

sociedade capitalista, que a produz como antídoto para compensar o caráter anti-social da 

economia própria dessa sociedade. 



Numa avaliação global no início dos anos de 1990, a UNESCO considerou que as 

reformas tradicionais não estavam sendo apropriadas à demanda de educação. Encarregou, 

então, uma Comissão Internacional (1993-1996) para refletir sobre a educação para o 

século XXI. Essa Comissão observou que uma das maiores dificuldades de qualquer 

reforma são as políticas adotadas para os jovens e adolescentes. Políticas que cubram o 

período entre o ensino primário e a entrada na vida profissional ou no ensino superior. 

“Será o caso de afirmar que esse ensino dito secundário é, de algum modo, o ‘mal-amado’, 

de toda a reflexão sobre educação? De fato é objeto de muitas críticas e gerador de muitas 

frustrações” (DELORS, 2001, p.23). 

Concordando com o Relatório Delors, podemos observar que, ao longo da história 

da educação brasileira, é o ensino médio o nível mais problemático em termos de sua 

concepção, estrutura e formas de organização. Kuenzer (2001) interpreta essa problemática 

em decorrência da própria natureza de mediação dessa modalidade de ensino, que se situa 

entre a educação fundamental e a formação profissional stricto sensu. Mesmo tendo 

passado por nove reformas, permanece sem identidade, inclusive física, uma vez que 

muitos deles são implantados em “espaços ociosos” das escolas de ensino fundamental; 

possui uma proposta pedagógica confusa; seu financiamento não atende à demanda e ao 

crescimento significativo a cada ano. 

Com relação à educação profissional no Brasil, Kuenzer (1998a) observa que ela 

surge diretamente articulada ao trabalho, como um sistema diferenciado e paralelo ao 

sistema de ensino regular. Iniciou-se marcada por finalidade bem específica, isto é, a 

preparação dos pobres, marginalizados e desvalidos da sorte, para atuarem no sistema 

produtivo, nas funções técnicas localizadas nos níveis baixo e médio da hierarquia 

ocupacional. Pessoas que, sem condições de acesso ao sistema regular de ensino, 



configuravam a clientela dos cursos de qualificação profissional de duração e intensidade 

variáveis, indo desde os cursos de aprendizagem aos cursos técnicos. Ressalta a autora que 

a formação profissional como política pública aparece na perspectiva mobilizadora da 

formação do caráter pelo trabalho. 

O Censo Escolar (INEP, 2006) contabilizou 55,9 milhões de matrículas, 

considerando-se todas as etapas e modalidades da educação básica. Em relação ao ano 

anterior, houve uma queda de 0,9% no número total de matrículas, que corresponde a uma 

redução expressiva de 529 mil matrículas, nas séries iniciais do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio. 

A Tabela 1 mostra a evolução da matrícula por etapa/nível e modalidade de ensino 

nos últimos dois anos, seguida pela respectiva variação absoluta e relativa. Podemos 

observar que o comportamento da matrícula nas diferentes etapas/níveis e modalidades da 

educação básica reflete o fluxo escolar, as variáveis demográficas e a priorização 

estabelecida pelas políticas educacionais. Particularmente, na educação profissional 

registra-se o crescimento da matrícula de 4,6%. 

TABELA 1 – Matrículas em 2006 e 2005, segundo etapas/modalidades da Educação 
Básica – Brasil. 

Matrículas em 2006 e 2005, segundo etapas/modalidades da Educação Básica, em 29/03/2006 

Etapas/Modalidades de 
Educação Básica 2006 2005 Diferença: 

2006-2005  
Variação % em 
relação a 2005  

Educação Infantil 7.016.095 7.205.039 -188.944 -2,7 
Creche 1.427.942 1.414.343 13.599 1,0 
Pré-escola 5.588.153 5.790.696 -202.543 -3,6 
Ensino Fundamental 33.282.663 33.534.700 -252,037 -0,8 
Ensino Médio 8.906.820 9.031.302 -124.482 -1,4 
EJA  5.616.291 5.615.409 882 0,0 
Educação Especial 375.488 378.074 -2,586 -0,7 
Educação Profissional 744.690 707.263 37.427 5,0 



TOTAL 55.942.047 56.471.787 -529.740 -0,9 
(Fonte: INEP/MEC – Censo Escolar)13 

 

No Ensino Fundamental e no Ensino Médio, na modalidade regular, observa-se uma 

tendência de leve decréscimo das matrículas. No Ensino Médio, a matrícula apresentou 

uma variação negativa de 1,4% em comparação com 2005. Até 2004, o Ensino Médio 

apresentava um crescimento não alcançado por nenhuma das demais modalidades. 

O gráfico ilustrativo das matrículas em 2004 e 2005, segundo etapas/modalidades 

da Educação Básica e de acordo com os dados levantados pelo MEC/INEP, seria:  

 

 
 

(Fonte: INEP/MEC – Censo Escolar/2005)14 

 

Mesmo com um crescimento tão evidenciado, a diferença quantitativa entre o 

ensino fundamental e as demais modalidades de Educação Básica demonstra um aspecto 

particular de nosso sistema educacional: “quase todos os alunos estão na escola, mas 

                                                
13 Disponível em: <http:www.inep.gov.br/doload/imprensa/2007/tabelas_censescolar_2006.xls>. Acesso em 
18/03/2007. 
14 Disponível em: <http:www.inep.gov.br/informativo/default.asp>   Acesso em: 13/06/2006. 
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somente 84% concluem a 4ª série, 57% terminam o ensino fundamental e 37% concluem o 

ensino médio” (IPEA, 2006, p.129)15.  

Considerando os dados do MEC/ INEP, no período de 1991 a 2006, é possível 

perceber, nas diferentes regiões brasileiras, a expansão do total das matrículas do ensino 

médio e da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), que atende à 

população jovem e adulta que não cursou o ensino médio na idade propícia. 

Mesmo com uma queda no número de matrículas no ensino médio regular podemos 

observar, em contrapartida, nesse mesmo período de 2005 e 2006, o crescimento de 

matrículas no ensino médio na modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos, curso 

presencial. Ou seja, jovens e adultos estão na luta pelo diploma de nível médio para entrar 

ou permanecer no mercado de trabalho, como também para prestar qualquer concurso 

público. 

TABELA 2 – Evolução das matrículas no período de 1991 a 2006, segundo as 
modalidades do Ensino Médio e EJA – Brasil. 

Evolução das matrículas no Ensino Médio Regular e 
EJA Ensino Médio (presencial) 

Modalidades 
de Educação 

Básica 
1971 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 

 
Ensino 
Médio 

 

3.777.000 5.739.077 6.192.948 8.192.948 8.710. 584 9.169.357 9.031.302 8.906.820 

 
EJA 

(preesencial) 
 

- - - - - 1.157.593 1.223.859 1.345.165 

 
TOTAL 

 
3.777.000 5.739.077 6.192.948 8.192.948 8.710. 584 10.326.950 10.255.161 10.251.985 

                                                
15 Disponível em: <http://getinternet.ipea.gov.br/Destaques/brasil2/brasilestadodeumanacao2006_2.htm> 
Acesso em 13/06/2006.  Capítulo III-Educação no Brasil:Atrasos, Conquistas e Desafios 
 



(Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora com base nos dados INEP/MEC-Censo Escolar)16 
 

A forte expansão da EJA pode ser explicada não só por ser “apenas o caminho mais 

rápido, mas também por ser mais atrativo do que o ensino médio regular, em virtude de 

ambientes, horários e metodologias” mais ajustadas a essa clientela (IPEA, 2006, p.197). 

Com relação à educação profissional (ensino médio em nível técnico), “a oferta não 

chega a um milhão de matrículas, mesmo tendo crescido 20% entre 2003 e 2005. Cresceu 

mais no setor privado, que inclui o ‘Sistema S’17, cuja participação no total de matrículas 

passou de 55% para 58% neste período” (IPEA, 2006, p.194).  

Observa-se na tabela seguinte, de acordo com o Censo Escolar de 2006, dos 

744.690 alunos da educação profissional do Brasil, 305.891 estão na rede pública 

(somando-se o número de matrículas das redes federal, estadual e municipal) e 403.269 na 

particular. Entretanto, com relação ao município de Belford Roxo, onde se encontra o 

Colégio Estadual Presidente Kennedy – foco deste estudo investigativo – a maioria das 

matrículas está na rede estadual de ensino – 516 matrículas. Não há nenhuma unidade do 

“Sistema S” no município. 

TABELA 3 – Matrículas na Educação Profissional por dependência administrativa, 
segundo País, Região, Estado e Município – 2006. 

Matrículas em 2006 na Educação Profissional 

TOTAL Federal Estadual Municipal Privada 
Brasil 

744.690 62.882 220.746 22.263 403.269 

Região Sudeste 431.480 21.999 111.868 18.187 265.532 

                                                
16 Disponível em: <http//www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/resultados.htm>.  Acesso em 19/03/2007. 
17 Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial; Senat – Serviço Nacional de Aprendizagem de Transportes; Senar – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Agrícola; Sebrae – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; Sesc – Serviço 
Social do Comércio; Sesi – Serviço Social da Indústria e o Sescoop – Serviço Social das Cooperativas de 
Prestação de Serviços (MANFREDI, 2002). 



Estado do Rio de 
Janeiro 82.032 9.934 34.978 1.902 34.925 

Belford Roxo 784 - 516 - 268 

(Fonte: tabela elaborada pela pesquisadora com base nos dados INEP/MEC, Censo Escolar) 
 

Saindo do quantitativo para o qualitativo, podemos afirmar que as autoridades 

políticas e educacionais falam muito em qualidade do ensino, mas essa qualidade não se 

evidencia nas ações e práticas que ocorrem na maioria das salas de aula. Uma prova disso é 

o que se verifica no ensino médio regular noturno: um alunado esgotado, que chega à 

escola após uma jornada de trabalho. Alunos que já chegam reprovados pelo cansaço e 

fome e, assim, a grande maioria se evade e se perde no meio do caminho, como aponta a 

pesquisa de Gonçalves; Passos; Passos (2005, p.354): 

Alunos sem nenhuma condição de desenvolvimento, e como não têm 
freqüência regular às aulas, as deficiências de conteúdo não são 
superadas; bem como a permanência de alunos com um mínimo de 
disciplina, respeito, vontade de mudar, dedicação mínima aos estudos, 
responsabilidade com a própria aprendizagem e conscientização. 

 

No curso técnico em Meio Ambiente do Colégio Estadual Presidente Kennedy não é 

diferente: 243 alunos que iniciaram o curso em fevereiro de 2005, (2 turmas no 1º turno e 3 

turmas no noturno) apenas 102 alunos o concluíram, em julho de 2006, uma turma no 

diurno, com 38 alunos e, uma no noturno, com 64 alunos. 

Observa-se, então, que a exclusão que havia com relação ao acesso à escola deixou 

de existir. Entretanto, ela acontece ao longo do ciclo escolar, por meio de uma progressiva 

erosão dos grupos mais pobres. As perdas de matrícula ao longo do ensino básico são 

abordadas na pesquisa do IPEA (2006, p.141), demonstrando que a equação da evasão por 

necessidade de trabalho é complicada (quando não, provocativa e instigante), uma vez que:  



[...] a jornada escolar (menos de quatro horas por dia) não chega a 
impedir as formas mais usuais de trabalho. Portanto, a concomitância é 
comum. Contudo, esse mesmo fato milita em favor de uma hipótese 
ainda mais preocupante: a de que a rejeição à escola é mais forte do 
que a atração pelo trabalho, já que não é preciso deixar a escola para 
trabalhar. 
 

No ensino médio, “sobraram 12,9% dos 20% mais pobres na rede pública, e 2,4% 

na rede privada” (IPEA, 2004, p.141). Qualquer que seja a explicação, o resultado é um só: 

a deserção é fortemente seletiva. Progressivamente, abandonam a escola os mais pobres.  

A publicação Ensino Médio: construção política (MEC/SEMTEC, 2003, p.12) 

também evidencia o problema da elevada taxa de evasão nas séries finais do ensino médio. 

Entretanto, focaliza a saída desse problema para além das razões que esvaziam as salas de 

aula, considerando que as discussões atuais buscam compreender a juventude e suas 

necessidades nas sociedades em constante mudança, “onde o próprio conceito de ‘jovem’ 

passou a ser uma síntese de múltiplos fatores (muitas vezes divergentes e contraditórios 

entre si)”. 

Dentro desse contexto, consideramos importante destacar que, nos dias de hoje, o 

Brasil já apresenta muitas pesquisas sobre a Educação Profissional com abordagens teóricas 

diferenciadas. Segundo Manfredi (2002), a grande maioria dos pesquisadores enfoca o 

sistema escolar e as políticas públicas. Contudo, cresce o interesse pela abordagem que 

investiga as relações entre trabalho e educação, numa perspectiva histórico-crítica, 

ancorada na literatura marxista.  

Apesar da produção de conhecimento sobre contradições, desafios e possibilidades 

da educação profissional, para Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005b), as expectativas de 

mudanças estruturais na sociedade e na educação com o governo de Luís Inácio Lula da 



Silva, ainda não se efetivaram. O que se revelou foi um percurso controvertido entre as 

lutas da sociedade, as propostas do governo e as ações e omissões no exercício do poder.  

 

2.2. Alguns recortes sobre o histórico do Ensino Médio e Profissional no Brasil 

A educação para o trabalho não tem sido tradicionalmente colocada na 
pauta da sociedade brasileira. O não entendimento da abrangência da 
educação profissional na ótica do direito à educação e ao trabalho, 
associando-a unicamente à ‘formação de mão-de-obra’, tem 
reproduzido o dualismo existente na sociedade brasileira entre as ‘elites 
condutoras’ e a maioria da população, levando, inclusive, a se 
considerar o ensino normal e a educação superior como não tendo 
nenhuma relação com a educação profissional. (PARECER CEB Nº 
16/99). 

 

A reconstrução da história da educação no e para o trabalho, no Brasil, segundo 

Manfredi (2002), apresenta duas dificuldades: a tradição historiográfica de pesquisa – que 

privilegiou a educação propiciada nos espaços escolares – e os estudos acerca da educação 

escolar, que têm privilegiado pesquisas sobre o ensino superior e médio, em detrimento do 

ensino profissional. Afirma Cunha (2000a) que o “espaço vazio” explica-se pelo fato de os 

historiadores da educação brasileira se preocuparem, principalmente, com o ensino das 

elites e do trabalho intelectual. 

Teixeira (2002, p.84) argumenta que a trajetória do ensino médio, ao contrário do 

ensino fundamental, cuja finalidade não é posta em questão, o ensino médio tem sido alvo 

de permanentes controvérsias: 

 [...]de um lado as orientações que apontam para a formação acadêmica 
como finalidade precípua. Do outro, as orientações propugnam a 
profissionalização como objetivo primordial. As divergências entre tais 
orientações têm alimentado a indefinição da natureza desse nível de 
ensino e sua vulnerabilidade às questões da desigualdade social. Em 
decorrência, os critérios de acesso às suas diferentes modalidades 
expressam os mecanismos de seleção social, privilegiando uns e 
excluindo muitos daqueles que aspiram ingressar nesse nível de ensino. 

 



Com relação à trajetória da educação profissional no Brasil, o texto Educação e 

Trabalho do Parecer CNE/CEB nº 16/99 evidencia que, desde as suas origens, a formação 

profissional sempre foi reservada às classes menos favorecidas, estabelecendo; assim, uma 

nítida distinção entre aqueles que detinham o saber (ensino secundário, normal e superior) e 

os que executavam tarefas manuais (ensino profissional).  

A fim de se entenderem as políticas educacionais na área da educação média e 

profissional que vêm sendo adotadas nos últimos 500 anos, apresentamos uma breve 

reconstrução histórica, com o objetivo de resgatar embates, identificar tendências, apontar 

as raízes históricas dos diferentes projetos, concepções e práticas, protagonizadas por 

grupos sociais movidos por orientações político-ideológicas distintas e, por que não, abrir 

espaços para outras e novas investigações.  

Vamos ver como a história da educação profissional começou. Manfredi (2002)18 

reporta-se à época do descobrimento do Brasil, quando as práticas de aprendizagem dos 

jovens indígenas efetivam-se mediante observação e participação direta com os adultos nas 

atividades de caça, pesca, plantio e colheita, construção e confecção de objetos. Os mais 

velhos ensinavam fazendo, e os mais novos observavam, repetiam e aprendiam. Um 

processo de educação profissional que integrava (e ainda integra) “saberes” e “fazeres”, 

mediante o exercício das múltiplas atividades em comunidade. 

Evidencia a autora que, durante o Brasil-Colônia, tanto nos engenhos de cana de 

açúcar como na atividade extrativa de minérios, a aprendizagem desenvolvia-se no próprio 

ambiente de trabalho. Isto é qualificação no e para o trabalho. 

                                                
18 Baseamo-nos principalmente na obra de Manfredi (2002), porque privilegia a História da Educação 
Profissional com um todo, sendo, portanto, o resultado de reflexões e pesquisas de vários especialistas com 
reconhecido saber nessa área.  
 



Com a expansão da agroindústria açucareira e da extração de minérios, ampliaram-

se os núcleos urbanos, gerando um mercado consumidor para diversos produtos artesanais e 

utensílios domésticos. A necessidade do trabalho artesanal especializado fez surgir os 

primeiros núcleos de formação profissional – as “escolas-oficinas” – de formação de 

artesãos e demais ofícios, sob a organização dos padres jesuítas da Companhia de Jesus.  

Nesses colégios, espalhados por vários pontos do Brasil, havia os padres e, também, 

os irmãos coadjutores, que desempenhavam diversos ofícios desde tarefas domésticas até 

ofícios mecânicos. Assim, as práticas de ofícios vigentes na Europa foram reproduzidas 

pelos irmãos-oficiais através de oficinas com atividades de: carpintaria, ferraria, construção 

de edifícios, embarcações, pintura, produção de tijolos, telhas, utensílios domésticos 

(moringas e louças), fabricação de medicamentos, fiação e tecelagem, fabricação de 

ladrilhos. Isto é, oficinas para a fabricação dos mais diferentes produtos necessários às 

atividades de cultivo, mineração, transporte, comércio, construção de edifícios rurais e 

urbanos e artefatos para a vida cotidiana nas fazendas e cidades (MANFREDI, 2002; 

CUNHA, 2000b).  

Dentro do contexto das atividades artesanais e de manufatura, é importante destacar 

que o emprego da mão-de-obra escrava, mestiça e de brancos pobres para a execução 

dessas atividades gerou a representação de que o trabalho manual consistia em um 

“trabalho desqualificado”. Esta concepção é a base do preconceito contra o trabalho 

manual. Por isso, as atividades manuais que os brancos livres queriam preservadas para si, 

não incentivavam o emprego de escravos e mestiços, procurando-se, assim, “branquear” 

esses ofícios, dificultando o acesso de negros e mulatos ao seu exercício. Os processos de 

distinção e distanciamento sociais desenvolvidos durante o período colonial escravagista 

influíram tanto na construção de representações sobre a noção de trabalho como nas 



estratégias de educação a elas conjugadas, preservando a dicotomia trabalho manual X 

trabalho intelectual (MANFREDI, 2002; CUNHA, 2000a).  

O texto do Parecer CNE/CEB nº 16/99 – Trajetória Histórica da Educação 

Profissional no Brasil – afirma que a primeira notícia de um esforço governamental em 

direção à profissionalização data de 1809, quando um decreto do Príncipe Regente, futuro 

D. João VI, criou o Colégio das Fábricas, após a suspensão da proibição de funcionamento 

de indústrias manufatureiras em terras brasileiras. Em 1816, era proposta a criação de uma 

Escola de Belas Artes, com o propósito de articular o ensino das ciências e do desenho para 

os ofícios mecânicos. Em 1861, por Decreto Real, foi organizado o Instituto Comercial do 

Rio de Janeiro, cujos diplomados tinham preferência no preenchimento de cargos públicos 

das Secretarias de Estado. 

Durante o Império, as iniciativas de educação profissional estavam direcionadas 

para empreendimentos manufatureiros e resultavam do entrecruzamento da combinação de 

entidades da sociedade civil com o Estado. Assim, a preparação para os ofícios 

manufatureiros era ministrada nas academias militares (Exército e Marinha), em entidades 

filantrópicas e nos liceus de artes e ofícios. 

A partir da década de 1840 do século XIX, foram fundadas as casas de aprendizes 

artífices, dentro do modelo militar, para crianças e jovens em estado de mendicância, onde 

recebiam instrução primária (leitura, escrita, aritmética, álgebra elementar, desenho e 

geometria, entre outros) e alguns ofícios, destacando-se dentre eles: tipografia, 

encadernação, alfaiataria e sapataria. 

 Destaca Manfredi que tais casas eram mantidas pelo Estado e se destinavam a 

órfãos e desvalidos, vistas mais como “obras de caridade” do que “obras de instrução 

pública”. Diferente dos liceus de artes e ofícios, que eram mantidos por sociedades 



particulares com auxílio governamental, com acesso livre aos cursos, exceto para os 

escravos.  

Entre 1858 e 1886 foi criado o Liceu de Artes e Ofícios com escolas no Rio de 

Janeiro (1858), Salvador (1872), Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro 

Preto (1886). Em 1881, no Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, inaugurou-se o 

primeiro curso destinado a mulheres, com um currículo seriado fixo de quatro anos e, em 

1882, o curso comercial. 

Os últimos anos do Império e as primeiras décadas de implantação da República 

foram marcados por mudanças socioeconômicas, provocadas pela extinção da escravatura, 

pela consolidação do projeto de imigração e pela expansão da economia cafeeira. O Brasil 

ingressa em nova fase econômico-social, em virtude da aceleração dos processos de 

industrialização e urbanização. 

Durante as duas primeiras décadas do século XX, no âmbito da sociedade civil, 

despontaram projetos de educação profissional diferentes dos propostos pelos setores 

dominantes. Trabalhadores organizados em sindicatos, embora sem atingir a ampla massa 

de trabalhadores rurais, tampouco os urbanos, protagonizaram experiências de educação 

profissional, diferentes dos projetos estatais e eclesiásticos. Entre 1902 e 1920, 

predominavam no movimento operário-sindical brasileiro propostas educativas dos grupos 

anarco-sindicalistas, que viam a educação como veículo de conscientização, de formação 

de “novas mentalidades e ideais revolucionários”. O projeto destinava-se tanto aos adultos 

trabalhadores como a seus familiares, combinando ações e práticas de educação para 

adultos mediante, conferências, palestras e estudos promovidos pelas uniões sindicais.  

Em 1909, no governo de Nilo Peçanha, foram criadas dezenove escolas de 

aprendizes artífices, uma em cada unidade da Federação, exceto Distrito Federal e Rio 



Grande do Sul, como resposta a desafios de ordem econômica e política (MANFREDI, 

2002; KUENZER, 1998b). O diferencial, em relação às demais instituições de ensino 

profissional particulares ou públicas, estava na legislação, na metodologia, nos prédios e 

currículos próprios – unicamente voltadas para o ensino industrial, embora permanecessem 

destinadas aos pobres e humildes e similares ao Liceu de Artes e Ofícios.  

Sendo assim, a finalidade educacional era a formação de operários e de contra-

mestres, por meio do ensino prático e de conhecimentos técnicos transmitidos aos menores 

em oficinas de trabalhos manuais ou mecânicos mais convenientes ao Estado da Federação 

em que a escola funcionasse. Cada escola deveria contar com até cinco oficinas de trabalho 

manual ou de mecânica, conforme a capacidade do prédio e as especialidades das indústrias 

locais.  

Na análise de Manfredi, os ofícios oferecidos (marcenaria, alfaiataria e sapataria) 

eram mais artesanais do que manufatureiros. Este fato revela a distância entre os propostos 

industrialistas de seus criadores e a realidade diversa de sua vinculação com o trabalho 

fabril, destacando, a autora, a existência de poucas escolas de artífices com instalações para 

o ensino de ofícios propriamente industriais, exceto em São Paulo. 

Foi São Paulo o Estado que mais se destacou na educação profissional, tanto que, 

em 1911, começaram a funcionar as primeiras escolas profissionais oficiais, destinadas ao 

ensino das “artes industriais” (mecânica, marcenaria, pintura, decoração e eletricidade) para 

o sexo masculino e de “economia e prendas manuais” (cursos de rendas e bordados, 

confecções, flores, e chapéus, pintura e desenho profissional) para o feminino. 

Segundo Kuenzer (1998b), essas dezenove escolas são precursoras das escolas 

técnicas federais e estaduais, e antes de pretenderem atender às demandas de um 

desenvolvimento industrial praticamente inexistente, obedeciam a uma finalidade moral de 



repressão: educar, pelo trabalho, os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os da 

rua. Assim, na primeira vez que aparece a formação profissional como política pública, ela 

o faz na perspectiva mobilizadora da formação do caráter pelo trabalho. 

Era bem demarcada, portanto, a trajetória educacional dos que iriam 
desempenhar as funções intelectuais ou instrumentais, em uma 
sociedade cujo desenvolvimento das forças produtivas delimitava 
claramente a divisão social e técnica do trabalho (KUENZER, 2001, p. 
12). 

 

No plano da iniciativa privada e confessional, Manfredi (2002) ressalta a 

importância das escolas salesianas, que ofereciam cursos de formação profissional, com 

preparação para os seguintes ofícios: tipografia, encadernação, alfaiataria e sapataria, 

fundição de tipos e marmoraria. Os cursos funcionavam em regime de internato e externato 

e as oficinas profissionais como espaços de produção de trabalhos, pelo sistema de 

encomendas, subsidiando, assim, as despesas de custeio. A partir de 1910, as famílias 

abastadas solicitaram que as escolas salesianas se concentrassem no ensino secundário 

propedêutico, o que ocasionou o abandono à educação profissional.  

Considerando que no tempo da Colônia e do Império era nítido a quem se dirigia o 

ensino artesanal e manufatureiro, podemos perceber que, a partir dos anos de 1920 e toda a 

década de 1930, há uma certa mudança nos destinatários do ensino profissional.  

Cunha (2000b) observa que, com a complexificação da maquinaria das manufaturas 

e das primeiras indústrias, os operários qualificados foram buscados no exterior, solução 

que acarretava dois inconvenientes. Primeiro, os operários contratados não formavam seus 

substitutos locais, guardando para si o monopólio da operação das máquinas. Segundo, era 

comum eles trazerem idéias consideradas atentatórias à ordem estabelecida, como a pressão 

da greve e a organização de sindicatos.  Para evitar esses inconvenientes, começou a surgir 



uma ideologia de valorização da qualificação profissional do trabalhador nacional. Mas, 

essa valorização do ensino profissional não deveria implicar na eliminação da divisão social 

e técnica do trabalho no interior do aparato educacional. Em suma, a característica básica 

não se alterou. 

Em 1931, foi criado o Conselho Nacional de Educação e, nesse mesmo ano, foi 

efetivada a reforma educacional Francisco Campos. Destacam-se nessa reforma os 

Decretos Federais nº 19.890/31 e 21.241/32, que regulamentaram a organização do ensino 

secundário, bem como o Decreto Federal nº 20.158/31, que organizou o ensino profissional 

comercial e regulamentou a profissão de contador. Sendo o primeiro instrumento legal a 

estruturar cursos, incluindo a idéia de itinerários de profissionalização. Esta reforma 

prevaleceu até 1942 (PARECER CNE/CEB nº 16/99).  

Em 1932, foi lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, buscando 

diagnosticar e sugerir rumos às políticas públicas em matéria de educação e acontece a V 

Conferência Nacional de Educação. Nessa época, já se falava em traçar diretrizes para a 

educação nacional e fixar um plano nacional de educação, entretanto, muito do que foi 

discutido em 1934 foi abandonado na Constituição outorgada em 1937.  

Em São Paulo, ainda nos anos de 1930, aparecem as iniciativas mistas ligadas às 

ferrovias. A primeira foi a Escola Profissional Mecânica, que funcionava no Liceu de Artes 

e Ofícios e era mantida por companhias ferroviárias paulistas, com recursos do Ministério 

da Agricultura, Indústria e Comércio. Em 1934, essa iniciativa, deu origem ao Centro 

Ferroviário de Ensino e Seleção Profissional – CFESP que, em 1942, foi incorporado pelo 

Senai (MANFREDI, 2002). 

 Podemos, assim, afirmar que tanto as práticas educativas promovidas pelo Estado 

como as da iniciativa privada pareciam refletir duas concepções distintas, mas 



complementares: uma de natureza assistencialista e compensatória, de modo que os pobres 

e desafortunados, mediante o trabalho, pudessem tornar digna a pobreza; a outra dizia 

respeito à educação como veículo de formação para o trabalho artesanal, considerado 

qualificado, socialmente útil e também legitimador da dignidade da pobreza. Ideológica e 

politicamente, ambas iniciativas constituíam mecanismos de disciplinamento dos setores 

populares, no sentido de conter ações contra a ordem vigente e legitimar a estrutura social 

excludente herdada do período colonial. 

Dentro do contexto dessa época, Manfredi (2002, p. 92) destaca a incipiente 

organização fabril e o manejo de uma tecnologia menos sofisticada não exigiam grande 

domínio técnico por parte da maioria dos trabalhadores; sendo, assim, “a velha tradição do 

aprender no ‘chão da fábrica’, com os companheiros de trabalho, foi a prática mais 

corriqueira de educação profissional”. Contudo, à medida que as demandas técnicas foram 

tornando-se mais prementes, as organizações de trabalhadores passaram a se preocupar com 

o oferecimento de práticas de formação mais sistemáticas.  

A concepção de Educação Profissional para o trabalho assalariado e 
para o emprego vai se tornando hegemônica, pois a organização do 
ensino profissional e os métodos de ensino, antes exclusivamente 
empíricos e espontâneos das práticas artesanais de aprendizagem, 
foram adquirindo uma racionalidade técnica, em função do predomínio 
da ‘organização científica (capitalista) de trabalho’ (MANFREDI, 
2002, p.94). 

 

Pelo exposto, observa-se que o período da Primeira República se caracterizou como 

um período de transformações, no qual se gestaram novas práticas e concepções de 

educação profissional: ao lado da concepção assistencialista e compensatória, surgiram a 

concepção católico-humanista, orientada pelo trabalho, como antídoto à preguiça, à 

vadiagem e às idéias revolucionárias, a concepção anarco-sindicalista de educação integral 



e a visão de formação profissional para o mercado de trabalho (para o exercício de funções 

e atribuições dos postos de trabalho, segundo os padrões do regime fabril e do trabalho 

assalariado capitalista). As concepções emergentes, somadas àquelas do período anterior, 

configurar-se-iam como matrizes político-pedagógicas de referência ao longo de todo 

século XX. 

A política educacional do Estado Novo (1937-1945) legitimou a separação entre o 

trabalho manual e o intelectual, ressaltando um ensino secundário destinado às elites 

condutoras e os ramos profissionais do ensino médio destinados às classes menos 

favorecidas, uma lógica dualista, calcada na diferenciação e na distinção de classes sociais. 

Por se tratar de um período ditatorial, as relações entre o Estado e os setores privados 

(católicos, industriais e latifundiários) foram ambíguas, caracterizadas por muitas disputas 

no campo da legislação e da política educacional.  

No campo da formação profissional, o modelo construído nos anos de 1930 

combinou o cerceamento e o enquadramento institucional das associações de trabalhadores 

a uma política de convencimento e de disputa de hegemonia no plano ideológico. Assim, a 

montagem do sistema corporativista de representação sindical, além de possibilitar o 

desmantelamento das iniciativas dos trabalhadores, favoreceu a construção de um sistema 

que, paralelo ao sistema público estadual e federal, era organizado e gerido pelos 

organismos sindicais patronais – o chamado “Sistema S” – o Senai e o Senac. 

A partir de 1942, em decorrência da demanda do processo de industrialização 

desencadeado na década de 1930, são baixadas, por decretos-leis, as Leis Orgânicas da 

Educação Nacional (que ficaram conhecidas como reforma Gustavo Capanema). 

Destacamos: Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 4.078/42), Lei orgânica do 



Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 6.141/43), Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-lei 

nº 8.530/46) e Lei Orgânica do Ensino Agrícola (Decreto-Lei nº 9.613/46).   

A determinação constitucional relativa ao ensino vocacional e pré-vocacional como 

dever do Estado, a ser cumprida com a colaboração das empresas e dos sindicatos 

econômicos, possibilitou a definição das referidas Leis Orgânicas do Ensino Profissional; a 

criação de entidades especializadas: o Senai (1942) e o Senac (1946), como também a 

transformação das antigas escolas de aprendizes artífices em escolas técnicas federais. Com 

essas providências, o ensino profissional se consolidou no Brasil, embora ainda continuasse 

a ser preconceituosamente considerado como uma educação de segunda categoria 

(PARECER CNE/CEB nº 16/99). 

Na visão de Cunha (2000a), a organização do ensino profissional no Brasil até 1941 

era bastante diferenciada e confusa. Havia as escolas de aprendizes artífices, mantidas pelo 

Governo Federal; as escolas industriais estaduais e federais com diretrizes e critérios 

unificados; as escolas de aprendizes das instituições religiosas e laicas e as instituições de 

ensino de ofícios das Forças Armadas, diferindo de todas as demais. 

Sendo assim, a Reforma de Gustavo Capanema (1942) objetivou redefinir currículos 

e promover as articulações entre cursos, ramos, ciclos e graus. E o Decreto-Lei nº 4.078, de 

30 de janeiro de 1942, trouxe, como principal inovação, o deslocamento de todo o ensino 

profissional para o grau médio, com a função de permitir que a própria escola primária 

selecionasse os alunos mais “educáveis”. A pobreza deixava de ser critério suficiente para o 

aprendizado de um ofício, embora não perdesse seu caráter necessário. Em suma, a aptidão 

para um ofício passava a ser um fator prioritário na admissão.  

Cunha (2000c, p.39) ilustra a articulação entre os níveis de ensino segundo as leis 

orgânicas (1942-1946) da seguinte forma: 



FIGURA 1 – Níveis de Ensino segundo as Leis Orgânicas (1942-1946) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
* Cursos de aprendizagem profissional, respectivamente industrial, comercial e agrícola. 
    (Fonte: CUNHA, 2000a, p.39) 

 

Segundo Kuenzer (2001), o ensino médio ou secundário, até então não existia. O 

que havia eram cursos complementares que, em 1942, com a Reforma Capanema, são 

substituídos por cursos médios de 2º ciclo, denominados genericamente de cursos colegiais, 

diferenciados pela denominação de científico e clássico, com a duração de 3 anos, e 

destinados a preparar os estudantes para o ingresso no nível superior. Os cursos: normal, 

agrotécnico, comercial técnico e industrial técnico colocavam-se no mesmo nível, mas não 

asseguravam o acesso ao nível superior. Entretanto, esboçava-se uma primeira tentativa de 

articulação entre as modalidades do ramo secundário (científico e clássico) com os cursos 

profissionalizantes, admitida mediante exames de adaptação. Abria-se, assim, uma via de 

acesso ao nível superior para os egressos dos cursos secundários profissionalizantes. 

Essa aparente articulação só vai acontecer em 1950, com a Lei Federal nº 1.076/50, 

que permitia aos concluintes de cursos profissionais continuar estudos acadêmicos nos 

níveis superiores, desde que prestassem exames das disciplinas não estudadas naqueles 

cursos e provassem “possuir o nível de conhecimento indispensável à realização dos 



aludidos estudos”. Em 1953, a Lei Federal nº 1.821/53 dispunha sobre as regras para a 

aplicação desse regime de equivalência entre os diversos cursos de grau médio, que só foi 

regulamentada no final do mesmo ano, pelo Decreto nº 34.330/53, produzindo efeitos 

somente a partir de 1954. A plena equivalência entre todos os cursos do mesmo nível, sem 

necessidade de exames e provas de conhecimentos, só vai ocorrer a partir de 1961, com a 

promulgação da Lei Federal nº 4.042/61, a primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, classificada por Anísio Teixeira como “meia vitória, mas vitória.”(PARECER 

CNE/CEB nº 16/99). 

No período que sucedeu o Estado Novo, o Estado continuou sendo o principal 

protagonista dos planos, projetos e programas de investimento que alicerçaram o parque e o 

empresariado industrial. O sistema de ensino profissionalizante instituído pela Reforma 

Capanema (1942) não atendeu aos interesses imediatistas da industrialização crescente. O 

país modernizava-se rapidamente e o parque industrial exigiu uma qualificação de mão-de-

obra que o sistema público recém-criado não poderia fornecer em curto prazo. Os 

mecanismos legais e as estruturas formativas, historicamente construídas ao longo das 

décadas, foram cristalizando concepções e práticas escolares dualistas: de um lado, a 

concepção de educação escolar acadêmico-generalista e, de outro, a educação profissional 

(MANFREDI, 2002; CUNHA, 2000c). 

A articulação entre a educação profissional e a educação superior só vai acontecer 

de fato em 1961 com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

que na visão de Cunha (2000c, p.166), pode ser esquematizada da seguinte forma: 

FIGURA 2 – Articulação tendencial entre os níveis de ensino, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961) e legislação correlata. 
 



 
 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

4.024, de 20 de dezembro de 1961 a dualidade estrutural, isto é, a existência de dois 

projetos pedagógicos distintos: formar trabalhadores instrumentais e trabalhadores 

intelectuais, ainda persistia, embora houvesse maior flexibilidade na passagem entre o 

ensino profissional e o secundário. Considerando um outro aspecto, Cunha (2000c, p.43) 

observa que: 

Mesmo após a promulgação da Lei nº 4.024, tendo sido modificados os 
traços fundamentais da política educacional do Estado Novo, um 
aspecto muito importante dela permaneceu, com força aumentada: a 
aprendizagem de ofícios industriais associando escola e empresa, e a 
entidade em que ela se desenvolve de forma mais acabada – o Senai. 

 

Os governos militares de Castelo Branco a João Baptista Figueiredo – de 1964 a 

1985 – desenvolveram projetos tais como construção de pólos petroquímicos no Rio 

Grande do Sul, expansão dos núcleos de exploração e produção de petróleo no Rio de 

janeiro, Bahia e Sergipe, construção das hidroelétricas de Itaipu, pólos agropecuários e 

agrominerais da Amazônia, o que fez surgir a necessidade de mão-de-obra qualificada.  

Revitalizaram o PIPMO – Programa Intensivo de Formação de Mão-de-Obra 

(criado no governo João Goulart, 1963, para suprimir força de trabalho em diferentes 



setores da economia, mediante treinamento acelerado) para que o Senai e as escolas 

técnicas federais, através de convênios, ministrassem uma rápida e imediata capacitação 

dos trabalhadores.   

A perspectiva tecnicista dos projetos de desenvolvimento desse período, uma vez 

que os cursos tinham duração breve e abarcavam um conteúdo reduzido, prático e 

operacional, fortaleceu o “Sistema S” e as iniciativas das empresas privadas e estatais, não 

só por intermédio do PIPMO, como também pelos incentivos fiscais, que podiam ser 

empregados, para que as próprias empresas desenvolvessem seus projetos de preparação 

imediata para o trabalho, ou deduzissem as despesas com a construção de centros de 

formação profissional e/ou aquisição de equipamentos. Esses incentivos só foram extintos 

em 1990, no governo Collor.  

Foram também os governos militares, os protagonistas do projeto de reforma do 

ensino, mediante a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, que instituiu a profissionalização 

universal e compulsória para o ensino secundário, estabelecendo formalmente a 

equiparação entre o curso secundário e os cursos técnicos, como pode ser observado de 

acordo com o seguinte esquema:  

FIGURA 3 – Representação esquemática da Lei nº 5.692/1971 

      
                    (Fonte: MANFREDI, 2002, p.106) 



Segundo Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005a), a Lei 5.692 surgiu com um duplo 

sentido: o de atender à demanda por técnicos de nível médio e o de conter a pressão sobre o 

ensino superior. Sendo assim, a profissionalização compulsória promoveria a superação do 

dualismo neste nível de ensino. Não obstante a resistência de alunos e seus pais à 

implantação do ensino profissional na escola que tradicionalmente preparava candidatos 

para o ensino superior, associada a pressões que surgiram da burocracia estatal e das 

instituições de formação profissional, além dos empresários do ensino, levaram ao 

restabelecimento do dualismo estrutural: educação geral para as elites dirigentes e a 

preparação para o trabalho para os desamparados. 

Também há de se convir que a profissionalização compulsória da Lei 5.692 não saiu do papel, porque não foram colocados recursos 
humanos e materiais suficientes e eficientes para que fosse possível realmente transformar toda rede de ensino nacional. Como 
formar professores para as novas disciplinas surgidas com as diversas habilitações elencadas pelo Conselho Federal de Educação? 

 

Além da falta recursos materiais e de professores especializados, algumas 

habilitações, como por exemplo, a de técnico em programação de computadores, não foi 

arrolada e, logo depois o mercado de trabalho exigia. Assim, sem condições objetivas de 

transformar todo o ensino público de 2º grau, de acordo com a perspectiva de articulação 

entre educação geral e formação profissional, a lei foi sofrendo uma série de modificações.  

Em 1982, com a Lei nº 7.044, a “qualificação para o trabalho” foi substituída pela 

“preparação para o trabalho”. Para Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005a, p.34): 

O dualismo, nesse momento, difere do período anterior à LDB de 1961, 
já que ocorre preservando a equivalência entre os cursos propedêuticos 
e técnicos. A marca desse dualismo não estava mais na impossibilidade 
dos que cursavam o ensino técnico ingressaram no ensino superior, 
mas sim no plano dos valores e dos conteúdos da formação. 

 

Assim, a velha dualidade voltava a se manifestar sem os constrangimentos legais.  O 

2º grau, hoje ensino médio, livrou-se da profissionalização obrigatória, mas ficou sem 



identidade, ambíguo e precário. Desses estragos, escaparam as escolas técnicas federais, 

que foram valorizadas pela formação desenvolvida, sendo as instituições mais adequadas 

para conferir o caráter profissionalizante ao então 2º grau, voltado para a formação em 

habilitações profissionais específicas. Até o final da década de 1980, as escolas técnicas 

federais desempenharam sua função de formar técnicos de 2º grau com qualidade, sendo 

reconhecidas pelas burocracias estatais e pela sociedade civil, que as isentavam de qualquer 

questionamento sobre seu papel econômico e social.  

O texto do PARECER CNE/CEB nº 16/99 afirma que os efeitos da 5.692/71 foram 

atenuados pela modificação trazida pela Lei Federal nº 7.044/82, de conseqüência ambígua, 

uma vez que tornou facultativa a profissionalização no segundo grau. Se. por um lado, 

livrou-o das amarras da profissionalização, por outro, praticamente, restringiu a formação 

profissional às instituições especializadas. Muito rapidamente as escolas de segundo grau 

reverteram suas grades curriculares e passaram a oferecer apenas o ensino acadêmico, às 

vezes, acompanhado de um arremedo de profissionalização. A 7.044/82 gerou falsas 

expectativas relacionadas com a educação profissional ao se difundirem, caoticamente, 

habilitações profissionais dentro de um 2º grau sem identidade própria, mantido 

clandestinamente na estrutura de um 1º grau agigantado. 

Até a década de 1980, a educação profissional limitava-se ao treinamento para a 

produção em série padronizada, com a incorporação maciça de operários semiqualificados, 

adaptados aos postos de trabalho, desempenhando tarefas simples, rotineiras e previamente 

especificadas e delimitadas. A partir de então, as novas formas de organização e gestão 

modificaram estruturalmente o mundo do trabalho, passou-se assim, a requerer sólida base 

de educação geral para todos os trabalhadores, educação profissional básica, qualificação 



profissional de técnicos e educação continuada para atualização, aperfeiçoamento, 

especialização e requalificação (PARECER CNE/CES nº 436/2001). 

2.3. O Ensino Médio e Profissional no contexto das reformas dos anos de 1990 

Toda política pública, ainda que parte de um projeto de dominação, 
reflete, como arena de luta e como caixa de ressonância da sociedade 
civil, tensões, contradições, acordos e desacordos políticos, às vezes de 
grande magnitude (TORRES, 1995, p.110). 

 

As mudanças técnico-organizativas introduzidas com a adoção do padrão capitalista 

de acumulação flexível iriam gerar tensões e contradições entre o velho sistema 

educacional e as novas necessidades de educação para o trabalho. Novas demandas e 

necessidades iriam tensionar velhas estruturas e fazer emergir, a partir da segunda metade 

dos anos de 1990, os debates para a reestruturação do ensino médio e profissional: 

De um lado, há que enfrentar o desafio de atender ao grande déficit de 
escolarização do ensino nacional e, de outro, fazer frente às exigências 
de construção de uma nova institucionalidade, que dê conta dos 
processos em curso de reestruturação produtiva, de internacionalização 
da economia brasileira e de pressão pela ampliação de direitos sociais 
(MANFREDI, 2002, p.107). 

 

Ferretti; Silva Júnior (2000) apontam que a reforma do Estado – tema central em 

todo o mundo – é uma resposta ao processo de globalização em curso, que reduziu a 

autonomia dos Estados para formular e implementar políticas e, principalmente, à crise do 

Estado, que começa a se delinear em quase todo o mundo, em 1970, mas que apenas se 

define em 1980. No Brasil, a reforma do Estado começou no meio de uma grande crise 

econômica, que chega ao ápice em 1990 com um episódio hiperinflacionário. A partir de 

então, a reforma do Estado se torna imperiosa. 

Diante desses fatos e antes de 1990, a comunidade educacional organizada (ANPED 

– Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação; ANPAE – Associação 



nacional de Política e Administração da Educação; UNDIME – União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação; UPPE – União dos Professores Primários Estaduais, 

entre muitos) mobilizou-se fortemente em face do tratamento a ser dado à educação na 

Constituição Federal. Esses acontecimentos são relatados por Frigotto; Ciavatta; Ramos 

(2005a, p.13) em: 

Mal a Constituição foi promulgada, já em 1989, iniciou-se, com o 
governo Collor de Mello, a racionalização da modernização 
conservadora. Na década de 1990, mormente durante os oito anos de 
governo Fernando Henrique Cardoso, efetivou-se uma regressão 
profunda mediante as políticas de reforma do Estado, com fins de 
ajustar a economia ao processo de desregulamentação, flexibilização e 
privatização. Processo de subordinação consentida e associada ao 
grande capital, mormente financeiro, e agravamento a dependência 
anteriormente. As reformas educacionais do governo Cardoso se 
plasmaram para que esta esfera se ajustasse aos processos de 
desregulamentação, flexibilização e privatização. A proposta de Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), negociada durante 
anos por mais de 30 organizações e instituições da sociedade civil 
comprometidas com as reformas de base e como um projeto 
democrático de educação, foi dura e sistematicamente combatida. 
Foram sendo tomadas, pelo alto e autoritariamente, diferentes medidas 
legais, numa reforma a conta-gotas, até aparecer o projeto do Senador 
Darcy Ribeiro que, como lembrava Florestan Fernandes, deu ao 
governo o projeto que esse não tinha. 

 

Para uma melhor compreensão das reformas educacionais ocorridas durante esses 

períodos governamentais, faz-se necessário considerar o contexto histórico. Entender como 

a educação profissional é norteada pelas mudanças ocorridas no âmbito do capitalismo 

global, devido ao processo de globalização, trazendo como conseqüência modificações no 

setor produtivo com o advento de uma produção mais flexível. 

No final do século XX e início do XXI, a globalização, a reestruturação produtiva, a 

política neoliberal e os avanços tecnológicos da automação, da robótica e da 

microeletrônica trouxeram profundas modificações para o mundo do trabalho. E, como 

conseqüência, essas modificações trouxeram a mundialização dos mercados; a 



deslocalização e flexibilização da produção; a multiplicidade e a multiplicação de produtos 

e serviços; a conglomeração de empresas; a reestruturação das ocupações; a integração de 

setores da produção; a multifuncionalidade e a polivalência dos trabalhadores; a 

valorização dos saberes dos trabalhadores; o desemprego, a miséria e a exclusão social 

(IANNI, 1994; HOBSBAWM, 1995; HARVEY, 1996; TORRES, 1995).  

O século XX, na visão de Del Pino (2002), iniciou como o século das massas e 

despede-se como o século do desemprego em massa. Inicia-se um novo tempo, no qual as 

contradições se reproduzem incessantemente: cresce o conhecimento e a capacidade de 

produzir riquezas, mas aumenta a incerteza sobre a própria sobrevivência do ser humano.  

Para Hobsbawm (1995), os problemas econômicos das Décadas de Crise – 1980 e 

1990 – foram perturbadores e socialmente subversivos, as flutuações conjecturais 

coincidiam com convulsões estruturais. Como conseqüência, a capacidade humana passa a 

ser substituída pela capacidade das máquinas, jogando as pessoas para fora dos empregos. 

Cresceram as indústrias, mas também cresceu o desemprego estrutural19. 

Tempo de tecnologia e fome. Tempo de crise devido à terceiromundialização. 

Tempo de inseguranças e medos: desemprego, racismo, miséria, desumanização. A miséria 

e a exclusão não surgem por acaso. Elas são geradas no modo de produção capitalista. 

Sendo assim, o sistema não somente cria a marginalização, mas a exclusão social. É isto, 

segundo Del Pino (2002, p.69), que permite afirmar que “o desemprego é estrutural”. 

Tempo de idéias neoliberais. Para Chomsky (2002, p. 7), “o neoliberalismo é o 

paradigma econômico e político que define o nosso tempo”. Para Torres (1995), 

neoliberalismo, ou estado neoliberal, são termos empregados para designar um novo tipo de 
                                                
19 Segundo Fidalgo; Machado (2000, p. 93) “o desemprego estrutural é causado por mudanças tecnológicas de grande 
alcance (aumento intensivo e extensivo da mecanização e da automação) ou por alterações profundas no funcionamento 
do mercado. É entendido como componente do sistema econômico e é gerado pelo próprio modelo de desenvolvimento 
adotado. É capaz de provocar a repentina desqualificação de grande parte da mão-de-obra.” 



Estado. Surgiu nas últimas décadas do século XX, vinculado às experiências dos governos 

neo-conservadores de Thatcher (Inglaterra), Reagan (EUA) e Mulrony (Canadá). A 

primeira experiência de neoliberalismo econômico na América Latina, foi no Chile, depois 

da queda de Allende. 

Os governos neoliberais propõem noções de mercados abertos e tratados de livre 

comércio, redução do setor público e diminuição do intervencionismo estatal na economia e 

na regulação do mercado. O neoliberalismo está associado a programas de ajuste 

estrutural20, que recomendam:  

redução do gasto governamental; desvalorização da moeda; redução de 
tarifas; aumento das poupanças públicas; redução drástica do setor 
estatal, mediante a: privatização de empresas paraestatais, liberação de 
salários e preços, reorientação da produção industrial e agrícola 
(TORRES, 1995, p.114). 

 
 

O propósito desse pacote de política pública é, em curto prazo, a redução do 

tamanho do déficit fiscal e do gasto público, da inflação e das taxas de câmbio e tarifas. Em 

médio prazo, o ajuste estrutural baseia-se nas exportações como um motor para o 

desenvolvimento, revela Torres (1995). 

Quanto às implicações do modelo neoliberal, temos redução dos programas 

considerados gasto público e não investimento; venda das empresas estatais, paraestatais ou 

de participação estatal; e mecanismos de desregulamentação para evitar o intervencionismo 

estatal no mundo dos negócios. A essas implicações, propõe-se diminuição da participação 

financeira do estado no fornecimento de serviços sociais (educação, saúde, pensões e 

aposentadorias, transporte público e habitação) e sua subseqüente transferência ao setor privado, 

uma vez que as atividades do setor público ou estatal são ineficientes, improdutivas, anti-

                                                
20 Segundo Torres (1995, p.114) ajuste estrutural é o “conjunto de programas e políticas recomendadas pelo 
Fundo Monetário Internacional - FMI, pelo Banco Mundial – BIRD, pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, e outras organizações financeiras”. 



econômicas, revelando-se um desperdício social. “O desmonte das políticas públicas do Estado de 

Bem-Estar social não se faz indiscriminadamente, mas seletivamente, dirigindo-se a alvos 

específicos” (TORRES, 1995, p. 116). 

Para entender o desenvolvimento do neoliberalismo, é importante perceber que o 

elemento central do capitalismo é a globalização.Torres sinaliza que, em grande parte, esta 

globalização do capitalismo se dá por mudanças na economia, na informática e nas 

comunicações, que aceleram a produtividade do trabalho, substituindo trabalho por capital 

e desenvolvendo novas áreas de alta produtividade. E lembra que os mercados de trabalho 

não são homogêneos, indo desde o capitalismo monopolista ao mercado marginal, que 

inclui as transações ilegais (como o narcotráfico) até o trabalho por conta própria, o 

mercado informal – que cresce aceleradamente (TORRES, 1995). 

Mas, o que tudo isso tem a ver com a educação? Onde está a importância desses 

fatos para a educação profissional? 

Os problemas educacionais e suas respectivas soluções dependem, em parte, das 

teorias do Estado, porque as novas modalidades de ação estatal refletem uma mudança 

significativa no pacto democrático, como também na educação e na política educacional. 

Para Del Pino (2002), o que está acontecendo na política educacional brasileira estabelece 

uma certa sintonia com as políticas econômicas, uma vez que o pensamento neoliberal, 

agora hegemônico enquanto ideologia da classe dominante, vem definindo uma série de 

pressupostos educacionais para os países dependentes. 

A chamada globalização, para Oliveira (2001a), tem afetado as políticas 

educacionais, porque reforça a idéia de educação como requisito indispensável ao 

desenvolvimento econômico e social. Contudo, é necessário entender o atual processo de 

globalização, que é um novo estágio de desenvolvimento do capitalismo, constituindo-se de 



reestruturação das suas formas de produção e organização social. Esse processo de 

reestruturação do capital implica mudanças que envolvem a vida dos indivíduos. 

Reestruturação é palavra-chave. Sacristán (1999, p. 209) destaca que as reformas 

educacionais da década de 1990: 

[...] apoiadas na eqüidade, na qualidade, na diversidade e na eficiência, 
foram qualificadas de reestruturadoras. Sua característica essencial é a 
de agir não tanto nos comportamentos dos professores ou sobre os 
currículos, mas alterando as regras básicas de funcionamento do 
sistema educativo e das escolas. Nesse contexto, reestruturar consiste 
em uma recolocação da capacidade de decisão sobre determinados 
aspectos do sistema educativo e sobre suas práticas, em uma nova 
distribuição da legitimidade de intervenção para fornecer uma direção 
ao sistema escolar. Trata-se de uma mudança no plano das políticas 
educativas e, em certo sentido, do desaparecimento da política como 
projeto de transformação global, em que os referenciais são diluídos e 
os perfis são apagados em um exercício do poder mais oculto, embora 
se diga que as mudanças são empreendidas para favorecer o princípio 
de uma maior democratização. 
 

Nesse sentido, Oliveira (2001b) argumenta que o processo de reestruturação 

capitalista, vulgarmente conhecida como globalização, e que desde a década de 1990 vem-

se consumando como uma nova ordem mundial, trouxe mudanças políticas, econômicas e 

culturais que refletiram um movimento de acirramento das polaridades entre capital e 

trabalho ou entre ricos e pobres. Ressalta a autora que a realidade é árida, uma vez que não 

só a ascensão social não estará ao alcance de todos, como nem todos terão direito à 

empregabilidade. Diante dos altos índices de desemprego, resultantes de um modelo de 

crescimento econômico que cada vez mais incorpora menos trabalhadores no processo 

produtivo, a autora questiona: em que medida os termos eqüidade social e educação para 

todos traduzem realmente as práticas efetivas. 

O fato é que a necessidade de reestruturação surge devido a uma série de fatores, 

entre eles destacamos o quadro de questionamentos feitos ao sistema educacional e as 



exigências de competitividade, produtividade e de inovação do sistema produtivo. Assim, 

diante da crise econômica e do triunfo de políticas que restringem os gastos sociais, a 

pressão eficientista passa a exigir melhor utilização dos recursos limitados e a controlar os 

sistemas educacionais para ajustar os seus objetivos, conteúdos e produto final às demandas 

dominantes do mundo do emprego. 

Nesse sentido, Gentili (1996, p.17) pontua que “os sistemas educacionais enfrentam, 

hoje, uma profunda crise de eficiência, eficácia e produtividade”, uma vez que o processo 

de expansão da escola ocorreu de forma acelerada, sem que tal crescimento tenha garantido 

uma distribuição eficiente dos serviços oferecidos. Trata-se de uma crise de qualidade 

decorrente da improdutividade que caracteriza as práticas pedagógicas e a gestão 

administrativa dos estabelecimentos escolares. A crise educacional é gerencial, que se 

explica pelo caráter estruturalmente ineficiente do Estado para gerenciar as políticas 

públicas. 

No contexto da América Latina, as reformas educacionais são partes do conjunto de 

reformas estruturais no aparelho de Estado, decorrentes do ajuste macroeconômico ao qual 

os países latinoamericanos se submeteram ao longo dos anos de 1990, para superar a 

inflação e a estagnação e retomar o crescimento econômico interrompido na década perdida 

de 1980. Sendo assim, o ajuste macroeconômico requeria um conjunto de reformas 

estruturais administrativas, previdenciárias e fiscais, consideradas condicionantes para a 

volta ao sistema financeiro internacional e à renegociação da dívida externa (CORAGGIO, 

1996; GENTILI, 1996; OLIVEIRA, 2003).  

Segundo Deluiz, (2001) é importante perceber que nas novas faces da realidade e do 

trabalho, há um lado sombrio (aspectos negativos) e um lado luminoso (aspectos positivos).  



São aspectos do lado sombrio: 1. intensificação e desproletarização do trabalho, 

ampliando-se o desemprego em todos os setores econômicos e a redução dos postos de 

trabalho; 2. subproletarização do trabalho, tendo como decorrência: a degradação das 

condições laborais (salários inferiores, ritmo de trabalho mais intenso, ambiente degradado, 

perda de direitos trabalhistas, falta de política de treinamento, perda de benefícios como 

alimentação e transporte) e, o crescimento dos empregos precários no setor industrial e 

setor terciário (expansão do trabalho parcial por tempo determinado, do trabalho noturno, 

do trabalho por conta própria), sem carteira assinada e outras formas “flexíveis” de 

trabalho.  

Em contrapartida, Deluiz (2001) apresenta o lado luminoso com: valorização do 

trabalho; possibilidade de maior participação e interferência na mão-de-obra no processo de 

produção de bens e serviços; necessidade de ampliação da base de educação geral; maior 

qualificação (polivalência); maior compreensão global do processo de trabalho; difusão de 

uma cultura cooperativa nos espaços de trabalho; possibilidade de um trabalho 

revalorizado, com ênfase no conhecimento e na inteligência, a partir do domínio de códigos 

simbólicos abstratos e de princípios científicos, com maior realização pessoal e autonomia. 

As políticas sociais, entre elas a educacional, estão direcionadas para compensar os 

efeitos da revolução tecnológica e econômica que caracteriza a globalização. São o 

complemento necessário para garantir a continuidade da política de ajuste estrutural, cujo 

objetivo é liberar as forças do mercado e acabar com a cultura de direitos universais a bens 

e serviços garantidos pelo Estado. Elaboradas para instrumentalizar a política econômica, 

trazem para o mundo da política e da solidariedade social os valores e critérios do mercado, 

sob a orientação e apoio financeiro de órgãos internacionais (BID, BIRD, UNESCO, OIT), 



dentro do contexto do ideário neoliberal (CORAGGIO, 1996; DELUIZ, 2003; OLIVEIRA, 

2003). 

A partir desse cenário de crise estrutural do capitalismo, destacamos que, em 1993, 

no Brasil, foi editado o “Plano Decenal de Educação para Todos”, com a proposição de ser 

um instrumento que viabilizasse o esforço integrado das três esferas de governo no 

enfrentamento dos problemas da educação. De acordo com Saviani (2000a), ele 

praticamente não saiu do papel, limitando-se a orientar algumas ações na esfera federal. 

Em 8 de dezembro de 1994, o então presidente Itamar Franco assina a Lei Federal 

nº 8.948, que dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

visando à articulação da educação tecnológica, em seus vários níveis, entre suas diversas 

instituições, entre estas e as demais instituídas na política nacional de educação, 

objetivando o aprimoramento do ensino, da extensão, da pesquisa tecnológica, além de sua 

integração com os diversos setores da sociedade e do setor produtivo. As escolas técnicas 

federais são transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs, com 

estrutura organizacional e funcional estabelecidas em estatuto e regimento próprios, com 

supervisão a cargo do Ministério da Educação e Desporto e contam, inclusive, com um 

conselho técnico-profissional, constituído por professores, empresários e trabalhadores do 

setor produtivo. 

Segundo Cunha (2000c), esta lei “não pegou”, além de ter sido atropelada pela 

política educacional do governo FHC. 

A ‘cefetização’ das escolas técnicas da rede federal constituiu, então, 
uma versão anacrônica e anônima das universidades do trabalho que 
foram criadas na Europa e na Hispano-América, mas não vingaram no 
Brasil (Telles, 1979; Pronko, 1999). Vista por uns como valorização 
das escolas técnicas, que ganharam status de instituições de ensino 
superior, a ‘cefetização’ representou, na verdade, um desvalor dessas 
instituições pela manutenção de sua situação apartada da universidade 



(sem adjetivos), quer dizer, mais uma forma pela qual se processa a 
reprodução ampliada da dualidade da educação brasileira (CUNHA; 
2000c, p.211). 

 

Em 23 de dezembro de 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, é assinada 

a Lei Federal nº 9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

anunciando como objetivo prioritário a melhoria da oferta educacional e sua adequação às 

novas demandas econômicas e sociais da sociedade globalizada, portadora de novos 

padrões de produtividade e competitividade.  

A reforma da educação profissional brasileira articulou-se com um movimento 

estabelecido em nível mundial, movimento este regido por organismos econômicos 

vinculados à hegemonia capitalista, que ditou uma série de orientações para as instituições 

de ensino21. Afirma Coraggio (1996, p.102): 

O Banco estabeleceu uma correlação (mais do que uma analogia) entre 
sistema educativo e sistema de mercado, entre escola e empresa, entre 
pais e consumidores de serviços, entre relações pedagógicas e relações 
de insumo-produto, entre aprendizagem e produto, esquecendo 
aspectos essenciais próprios da realidade educativa. 
 

Os objetivos que articulam e dão coerência a essa reforma, segundo Gentili (1996) 

são: a necessidade de articular e subordinar a produção educacional às necessidades 

estabelecidas pelo mercado de trabalho e a necessidade de estabelecer mecanismos de 

controle e avaliação da qualidade dos serviços educacionais.  

Os seus principais aspectos são foco nas demandas do mercado de trabalho; divisão 

da educação em dois níveis de ensino, o básico (infantil, fundamental e médio) e o superior; 

ênfase no ensino fundamental; articulação com a educação básica (ensino médio) em três 

                                                
21 Destacamos as seguintes orientações: redução de custos e cargas horárias dos cursos, captação de recursos 
financeiros por meio de parcerias, redefinição dos perfis de formação de seus alunos, de forma a aproximá-los 
mais do mercado de trabalho (CORAGGIO, 1996, p. 100).  



níveis: integrada, concomitante e subseqüente, desenvolvida por meio de cursos e 

programas de: formação inicial e continuada dos trabalhadores, educação profissional 

técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e de pós-

graduação; flexibilização da oferta educacional; estratégias de gestão escolar baseadas na 

qualidade total; Sistemas Nacionais de Avaliação: SAEB, ENEM, ENC (Provão); reformas 

curriculares com parâmetros e conteúdos básicos de um currículo nacional (DCNs e PCNs); 

currículos flexíveis e modularizados baseados nas competências e organizados por áreas e 

setores da economia;  estratégias de formação de professores centralizadas nacionalmente, 

com ênfase na educação a distância e Escola Técnica como centro de referência tecnológica 

(GENTILI, 1996; OLIVEIRA, 2003). 

Assim, a reforma propõe modernizar o ensino profissional no País, de maneira que 

possa acompanhar o avanço tecnológico e atenda às demandas do mercado de trabalho, que 

exige flexibilidade, qualidade e produtividade. O ensino médio passa a ter uma única 

trajetória, articulando conhecimentos e competências para a cidadania e para o trabalho sem 

ser profissionalizante, ou seja, preparando para a vida.  

A educação profissional, de caráter complementar, passa a conduzir o permanente 

desenvolvimento das aptidões para a vida produtiva e destina-se a alunos egressos dos 

ensinos fundamental, médio e superior, bem como ao trabalhador em geral, jovem e adulto, 

independentemente da escolaridade alcançada.  

Estava aberta a disputa de hegemonia e as questões como: a persistência e 

conservação da dualidade estrutural, o caráter seletivo e excludente do sistema educacional, 

o monopólio do setor empresarial no campo do ensino e da capacitação profissional, 

políticas de formação profissional exclusivamente centradas nas necessidades do mercado 

de trabalho e desarticuladas de políticas de desenvolvimento, de geração de emprego, e de 



distribuição de renda, tornam-se eixos centrais de discussão e enfrentamento. Cada um 

desses assuntos passa a assumir conotações e pesos diferenciados nos projetos dos diversos 

atores sociais (governo, empresários, trabalhadores, setores organizados dos movimentos 

sociais, Igreja) (DELUIZ, 1996; DELUIZ; SOUZA; SANTANA, 2000). 

Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005a) esclarecem que, para regulamentar a lei, o 

governo assinou vários decretos. Esclarecem, também, que decreto é o ato de duração 

provisória; um instrumento que normatiza e regulamenta a lei. O decreto não tem poder 

para inovar, nem contrariar a lei. Por estas razões, foram assinados os seguintes Decretos-

Leis: nº 2.208, de 17 de abril de 1997, regulamenta a educação profissional em 3 níveis: 

básico, técnico e tecnológico, com organização curricular própria e independente do ensino 

médio; nº 2.406, de 27 de novembro de 1997, regulamenta a Lei Federal nº 8.948/94 (trata 

de Centros de Educação Tecnológica); nº 3.462, de 17 de maio de 2000, dá nova redação ao 

art 8º do decreto Federal nº 2.406/97, regulamenta a Lei Federal nº 8.948/94 (trata da 

autonomia dos Centros Federais de Educação Tecnológica); nº 3.741, de 31 de janeiro de 

2001, altera a redação do art 5º do decreto Federal nº 2.406/97, regulamenta a Lei Federal 

nº 8.948/94 (trata da autonomia dos Centros de Educação Tecnológica Privados).  

Igualmente foram assinaladas inúmeras Portarias, Pareceres e Resoluções, a saber: 

Portaria MEC nº 646, de 14 de maio de 1997, que regulamenta a implantação do disposto 

nos artigos da Lei federal nº 9.394/96 e no Decreto Federal nº 2.2º8/97; Portaria MEC nº 

1.005, de 10 de setembro de 1997, que implementa o Programa de Reforma da Educação 

Profissional – PROEP; Portaria Interministerial MEC/MTb nº 1.018, de 11 de setembro de 

1997, que cria o Conselho Diretor do Programa de Reforma da Educação Profissional – 

PROEP; Portaria MEC nº 2.267, de 19 de dezembro de 1997, que estabelece diretrizes para 

elaboração do projeto institucional para implantação de novos CEFETs; Portaria MEC nº 



1.647, de 25 de novembro de 1999, que dispõe sobre o credenciamento de centros de 

educação tecnológica e a autorização de cursos de nível tecnológico da educação 

profissional; Portaria Mec nº 064, de 12 de janeiro de 2001, que define os procedimentos 

para reconhecimento de cursos/habilitações de nível tecnológico da educação profissional; 

Parecer CNE/CEB nº 17/97, que estabelece as diretrizes operacionais para a educação 

profissional em nível nacional; Parecer CNE/CEB 15/98, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; Parecer CNE/CEB nº 16/99, que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível técnico; Parecer 

CNE/CEB nº 33/2000, que estabelece o novo prazo para o período de transição para a 

implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de nível 

técnico, até o final de 2001; Resolução CNE/CEB nº 02, de 26 de junho de 1997, que 

dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as 

disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional 

em nível médio;  Resolução CNE/CEB nº 04/99, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico em 20 áreas22: Agropecuária, 

Artes, Comércio, Comunicação, Construção Civil, Design, Geomática, Gestão, Imagem 

Pessoal, Indústria, Lazer e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Mineração, Química, 

Recursos Pesqueiros, Saúde, Telecomunicações, Transporte, Turismo e Hospitalidade. 

Nessa Resolução, destacamos a orientação para a elaboração dos Planos de Curso (Art. 10), 

que passam a ser formulados pelas próprias escolas.  

                                                
22 Em 2002, é criado o referencial Curricular nacional de nível Técnico, na área de Saúde, para Dependentes 
Químicos. Disponível em:  
<http://portal.mec.gov.br/setec/index.php?option=content&task=view&id=74> Acesso em:12/02/2007. 



Em síntese, o sistema de ensino médio e profissional brasileiro a partir da Lei 

9.394/96 e do Decreto 2.208/97 pode ser esquematizando da seguinte forma, na concepção 

de Manfredi (2002): 

FIGURA 4 – A reestruturação do Ensino Médio e Profissional, de acordo com 
a Lei 9.9394/1996 e o Decreto nº 2.208/1997. 

            
              (Fonte: MANFREDI, 2002, p. 132). 

 

A Reforma da Educação Profissional, regulamentada pelo Decreto nº 2.208/97, pela 

Medida Provisória 1.549/97 e pela Portaria MEC 646/97, legitimou um entre os vários 

projetos educacionais que vinham sendo discutidos na sociedade desde os debates da LDB 

– a separação entre os ensinos médio e profissional, gerando sistemas e redes distintas e 

contrapondo-se à LDB, na perspectiva de uma especialização profissional como etapa que 

ocorreria após a conclusão de uma escola básica unitária. 

Em vista de tudo que foi exposto, julgamos que a reforma instituída 
legitima um projeto não consensual, o qual, de um lado, instaura o 
dissenso sobre sua implementação e, de outro, a desestruturação das 
redes de ensino preexistentes. Em relação à Medida Provisória 
1.549/97, em seu artigo 44, aponta para a transferência de 
responsabilidade de manutenção e gestão do ensino técnico para os 
Estados, municípios, Distrito Federal, setor produtivo e/ou 
organizações não-governamentais, eximindo a União da incumbência 
de continuar participando da expansão da rede técnica federal 
(MANFREDI, 2002, p.139). 

 



Para Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005a, p. 13), o Decreto nº 2.208/97 foi uma 

regressão, “uma espécie de ícone do caráter autoritário e mercantilista das reformas”, uma 

vez que restabelece o dualismo e assume o ideário pedagógico do capital – a pedagogia das 

competências para a empregabiliade. Ciavatta (2005, p.102) aponta o “déficit de pesquisa 

para conhecer os estragos e as conquistas deflagradas com a imposição do Decreto nº 

2.208/97.” 

Comungando da mesma opinião, Moraes (2002, p. 21) afirma que o “novo” 

configura-se como “retrógrado e politicamente conservador”, uma vez que os direitos de 

cidadania e os princípios básicos da democracia são desrespeitados e ignorados ou, de 

acordo com a nova semântica, flexibilizados. Dentro desse contexto, a autora procura 

demonstrar as contradições do discurso governamental, considerando que a nova 

institucionalização da educação profissional desqualifica o ensino da rede pública, não 

amplia as condições de funcionamento, inverte a concepção de educação para a cidadania e 

reduz a formação tecnológica a treinamento fragmentado, demarcado pelas necessidades do 

capital. 

Através do retrato das políticas públicas do governo FHC para a educação 

profissional, Manfredi (2002) identifica duas grandes linhas de atuação: a do MEC – na 

elaboração de diretrizes curriculares nacionais, além de diretrizes e normas para redesenhar 

a organização e o funcionamento da rede de escolas federais; e a do MTE (Ministério de 

Trabalho e Emprego) – que, desde 1995, vem desenvolvendo uma política de educação 

articulada com outras políticas de emprego, trabalho e renda, mediante programas de 

qualificação e requalificação vinculados ao Programa de Geração de Trabalho e Renda 

(PROGER), ao seguro-desemprego e à intermediação de mão-de-obra e mediante o Plano 



Nacional de Educação Profissional (PLANFOR), direcionado para grupos em situação de 

risco de perda de emprego, desempregados e com baixa escolaridade.  

Tais programas são desenvolvidos em parceria com universidades públicas e 

privadas, entidades sindicais e populares, o “Sistema S” e organizações não-

governamentais. Os recursos provêm de recursos públicos, especialmente do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), privados e externos. As duas políticas públicas, de âmbito 

ministerial, parecem ter divisão de responsabilidades, ficando o MTE mais com a Educação 

Profissional de nível básico (formal e informal) e o MEC com a educação de nível técnico e 

tecnológico. Embora nem sempre convergentes e dialógicas, tais políticas deveriam ter sido 

objeto de descrição e de análise do diagnóstico que consta do Plano Nacional de Educação 

– PNE de janeiro/2001.  

Segundo Manfredi (2002, p.298), tais omissões e silêncios não são casuais: 

Expressam uma tendência do Estado em se desobrigar, cada vez mais, 
dessa modalidade de educação, estabelecendo, mediante parcerias, a 
transferência da execução para as entidades da sociedade civil e, 
especialmente, para o “Sistema S”. Nesse sentido, o Estado deixaria de 
ser o executor para ser repassador de verbas, ficando mais com as 
funções de supervisão, controle e avaliação. 

 

Ainda dentro desse viés, Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005a, p.38) afirmam que a 

política FHC abrangeu ações voltadas para qualificação e requalificação profissionais para 

“desviar a atenção da sociedade das causas reais do desemprego, para a responsabilidade 

dos próprios trabalhadores pela condição de desempregados ou vulneráveis ao 

desemprego”. Esse ideário teve nas noções de “empregabilidade” e “competências” um 

importante aporte ideológico, para justificar, entre outras iniciativas, projetos fragmentados 

e aligeirados de formação profissional, associados aos princípios de flexibilidade dos 

currículos e da própria formação. A aliança entre o MEC (PROEP) e o MTE (PLANFOR) 



visava atender a demandas por qualificação e (re)qualificação profissional da população 

adulta de baixa escolaridade por meio de uma rede específica de cursos de curta duração 

(educação profissional básica) completamente dissociados da educação básica e de um 

plano de formação continuada.  

A entrada de novos atores sociais no cenário educativo como protagonistas não é 

uma novidade. Diferenciando-se das ações formativas de natureza estritamente sindical, o 

movimento operário-sindical, desde 1920, já apresentava algumas iniciativas em Educação 

Profissional. De acordo com Manfredi (2002), essas iniciativas se reformularam nas 

diferentes conjunturas históricas e, a partir de 1990, expandiram-se e diversificaram-se 

sobremaneira. Estudos realizados (MANFREDI, 1986; 1996; MANFREDI; BASTOS, 

1998), mediante consulta em jornais de variadas categorias (alfaiates, gráficos, 

metalúrgicos, bancários), contêm indicações sobre a promoção de cursos 

profissionalizantes de breve duração, de 1920 até meados de 1970.  

Deluiz; Souza; Santana (2000) também destacam, no movimento sindical, a 

participação de diferentes atores sociais na ampliação e no aprofundamento do debate sobre 

o papel da educação, face ao novo contexto produtivo, aos vínculos entre formação 

profissional, trabalho e emprego e às novas exigências de aumento de escolaridade e de 

qualificação profissional que recaem sobre os trabalhadores.  

Embora o interesse e a necessidade pela educação profissional das entidades 

sindicais tenham variado ao longo do século XX, Manfredi (2002, p.244) constata que “a 

apropriação e a manutenção do saber técnico constitui uma das ‘bandeiras históricas’ do 

movimento operário brasileiro, contra a crescente desqualificação e a apropriação do saber 

a que o capital o tem submetido”. A partir dos anos de 1990, os trabalhadores e suas 

organizações passam a ter de enfrentar os desafios provenientes das transformações 



técnicas e organizacionais decorrentes da globalização da economia capitalista e, 

conseqüentemente, as questões referentes à formação profissional.  

Nesse contexto, destacamos a citação do Projeto de Lei nº 4.173/98, que institui o 

PNE – Plano Nacional de Educação – sobre Educação Tecnológica e Formação 

Profissional, que faz referência à existência de várias iniciativas, redes e programas de 

ensino de responsabilidade dos órgãos públicos e outros no campo da sociedade civil: 

empresários, “Sistema S”, associações comunitárias e organizações não-governamentais e 

sindicato de trabalhadores, para um sistema integrado de informações, de modo a orientar a 

política educacional para satisfazer as necessidades de formação inicial e continuada da 

força de trabalho e as exigências do mercado de trabalho. Trata-se, assim, de mobilizar 

muitas forças em torno do papel de uma Educação Profissional renovada e sintonizada com 

as novas exigências do mundo do trabalho. 

Para Manfredi (2002, p.298), “o PNE oficial parece-nos genérico, vago e 

incompleto”. O documento não explora como as iniciativas se articulariam na nova Rede 

Nacional de Educação Profissional e quais seriam as responsabilidades da União, estado e 

municípios e os recursos humanos e financeiros necessários à manutenção e à expansão da 

rede e seus programas. O que não é casual, pois expressam uma tendência do Estado em se 

desobrigar, cada vez mais, dessa modalidade de educação, estabelecendo, mediante 

parcerias, a transferência da execução para entidades da sociedade civil. O Estado deixa de 

ser o executor para ser um repassador de verbas, ficando mais com as funções de 

supervisão, controle e avaliação. 

Concordando com Manfredi (2002, p.143), queremos destacar, que desde 1996: 

[...] a articulação entre as iniciativas de educação profissional 
desenvolvidas por diferentes atores sociais tem sido assumida 
especialmente pelo MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, que 



vem formulando políticas que articulem as necessidades de formação 
com a elaboração de planos estaduais, com a construção de parcerias 
entre as instâncias governamentais e com as diferentes entidades 
executoras das ações formativas.  
 

Por conseguinte, tais estratégias de planejamento, sustentação, acompanhamento e 

avaliação das iniciativas no campo da Educação Profissional vêm gerando novas formas de 

organização, gestão e financiamento. Afinal, até que ponto a entrada de todos esses atores 

na cena de debates e na construção de políticas públicas de formação profissional acabará 

por romper alguns monopólios de especialistas em educação e de representantes de 

empresários? Até que ponto as fronteiras e os limites em que vêm sendo concebidas, 

desenvolvidas, executadas e avaliadas as políticas públicas de Educação Profissional no 

Brasil serão alargadas? 

Portanto, durante as duas gestões do governo Fernando Henrique Cardoso (1994-

1997, 1998-2002), a política educacional no Brasil, especificamente sobre a educação 

média e profissional, apresenta concepções e práticas visando uma reforma, que se traduz 

na melhoria da oferta educacional e sua adequação às novas demandas econômicas e 

sociais da sociedade globalizada. 

Em 2003, inicia-se o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, operário e sindicalista, 

que devido às promessas de campanha, eram esperadas mudanças substantivas nos rumos 

da educação profissional do país, dentre tantas outras. Durante seu governo, foram 

mantidos os encontros, debates, audiências realizados com representantes de entidades da 

sociedade civil e de órgãos governamentais e as diretorias do ensino médio e de educação 

profissional da Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC – SEMTEC/MEC23. 

                                                
23 Atualmente, intitulada SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC. 



Conseqüentemente, em 23 de julho de 2004, revoga-se o Decreto nº 2.2208/97 e publica-se 

o Decreto nº 5.154.  

Nesse sentido, Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005a, p.14), partícipes ativos no 

processo de revogação do Decreto nº 2.208/97 e aprovação do Decreto nº 5.154/04, 

puderam testemunhar: 

[...] tanto o poder das forças conservadoras, quanto os embaraços de 
um governo que parece não querer mudanças estruturais. Com efeito, 
tanto o conteúdo do novo decreto, quanto e, especialmente, a 
regulamentação feita às DCNs pelo Conselho Nacional de Educação, 
pode resultar em avanços pífios ou retrocessos. 

 

No entender do MEC, o vigente Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, prevê 

várias alternativas de articulação entre o ensino médio e o ensino técnico de nível médio, 

sendo a principal delas a integração entre ambos, que resgata a chance dos estudantes 

saírem desta fase do ensino já com qualificação profissional para disputar uma 

oportunidade no mercado de trabalho. Anteriormente, os jovens que quisessem ter uma 

formação técnica, tinham que cursar, por exemplo, o ensino médio de manhã e um curso 

técnico, à tarde ou à noite, em escolas diferentes. Ou, tinham que concluir o ensino médio 

para depois ingressar no processo de profissionalização. Sendo assim, o novo Decreto 

permite que as instituições e os jovens escolham o caminho mais adequado para sua 

realidade, seguindo os modelos que já existiam ou apostando na nova alternativa. 

Nesse sentido, Cordão (2006, p. 47) esclarece que: 

A educação profissional não deve assumir o lugar da educação básica. 
Ela se assenta sobre uma sólida educação básica e é complementar a 
essa educação básica do cidadão. Após a educação básica tudo é 
educação profissional. [...] A iniciativa de articulação desse ensino 
médio com a Educação Técnica de Nível Médio é de responsabilidade 
das próprias escolas, na formulação de seus projetos pedagógicos, 
objetivando uma passagem fluente e ajustada da educação básica para a 
educação profissional. 

 



 O Decreto nº 5.154/04 estipula que a educação profissional seja desenvolvida por 

meio de cursos e programas em três níveis: 1. formação inicial e continuada de 

trabalhadores;  2. educação profissional de nível médio; 3. educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação. Ainda segundo o MEC, uma das mais 

importantes mudanças geradas pelo Decreto é a possibilidade de haver progressividade e 

cumulatividade na formação e na certificação do estudante.  

A partir desse Decreto, o estudante poderá aproveitar sua qualificação inicial e 

complementá-la com cursos técnicos de nível médio e de graduação, desde que estes 

tenham sido organizados dentro de itinerários formativos específicos, com possibilidade de 

saídas intermediárias. Esta evolução permitirá uma certificação gradativa, qualificando o 

jovem para o mercado de trabalho. Este item inovador na legislação está previsto no artigo 

6º do Decreto, que diz “os cursos e programas de educação profissional técnica de nível 

médio e os cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados 

e organizados em etapas com terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que 

possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após sua conclusão 

com aproveitamento.” 

De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 39/2004, que trata da aplicação do Decreto 

nº 5.154/2004 na educação profissional técnica de nível médio e no ensino médio, aprovado 

em 8 de dezembro, as orientações para a organização curricular da educação profissional 

são as seguintes: 

 O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica. Não é mais possível colocar a 

educação profissional no lugar do ensino médio, como se ela fosse uma parte do 

mesmo. A educação profissional será sempre uma “possibilidade” para o aluno 



matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como para o 

trabalhador em geral, jovem ou adulto; 

 As Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação não serão substituídas, uma vez que regulamentam dispositivos da LDB 

em plena vigência, apenas anexam-se orientações complementares referentes a 

eventuais pontos de divergência de interpretação ou de organização entre as 

orientações básicas do revogado Decreto nº 2.208 e do vigente Decreto nº 5.154; 

 Se antes (Decreto nº 2.208) a educação profissional tinha organização curricular 

própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma 

concomitante ou seqüencial a este. Agora (Decreto nº 5.154), será desenvolvida de 

forma articulada, e que esta articulação dar-se-á de forma integrada, concomitante 

ou subseqüente ao ensino médio. A articulação é a nova forma de relacionamento 

entre as duas modalidades. Não é mais adotada a velha fórmula do “meio a meio” 

entre as partes de educação geral e de formação especial.  

 A forma integrada não pode ser vista, de modo algum, como uma volta saudosista e 

simplista à da revogada Lei nº 5.692/71, pois não se pode organizar um curso 

integrado com duas partes distintas. Um curso assim seria, na realidade, a forma 

concomitante ou subseqüente travestida de integrada. Esse procedimento, além de 

contrariar o atual Decreto, representa um retrocesso pedagógico que reforça a 

dicotomia entre teoria e prática. Essa dicotomia maniqueísta não será admitida. Para 

a nova forma, é exigida uma nova e atual concepção de integração.  

 Fica inteiramente fora de cogitação a concessão de certificado de conclusão do 

ensino médio, para fins de continuidade de estudos, a quem completar um mínimo 



de 2.400 horas em três anos, em curso desenvolvido na forma integrada com 

duração prevista superior a três anos, como foi praxe adotada na vigência da antiga 

Lei nº 5.692/71; 

 A integração e a simultaneidade poderão ocorrer na educação profissional técnica 

de nível médio, tanto com o ensino médio regular, quanto com a educação de jovens 

e adultos (EJA), desde que sejam obedecidos os limites mínimos, em termos de 

cargas horárias. Inclusive, devem ser acrescidas as cargas horárias destinadas a 

estágios, trabalhos de conclusão de curso ou provas finais, quando previstos nos 

projetos pedagógicos dos estabelecimentos; 

 Não há como utilizar o instituto do aproveitamento de estudos do ensino médio para 

o ensino técnico de nível médio. O conteúdo do ensino médio é pré-requisito para 

obtenção do diploma de técnico, entretanto um não pode tomar o lugar do outro.  

São de natureza diversa: um atende a objetivos de consolidação da educação básica, 

em termos de “formação geral do educando para o trabalho” e o outro objetiva a 

preparação “para o exercício de profissões técnicas”. São intercomplementares e 

devem ser tratados de forma integrada, relacionando teoria e prática no ensino de 

cada disciplina (inciso IV do artigo 35); 

 A educação profissional técnica de nível médio está intimamente relacionada com o 

ensino médio; nesse sentido, pode aproveitar conhecimentos adquiridos em outros 

cursos de educação profissional, inclusive no trabalho (artigo 41). 

 

Para Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005b, p.1090), o novo decreto seria um 

dispositivo transitório que, enquanto garantisse a pluralidade de ações dos sistemas e 



instituições de ensino, mobilizasse a sociedade civil em torno do assunto. O que se 

pretendia era a (re)construção de princípios e fundamentos da formação dos trabalhadores 

para uma concepção emancipatória dessa classe. Esses autores acreditavam que a 

mobilização da sociedade pela defesa do ensino médio unitário e politécnico, promoveria 

um fortalecimento das forças progressistas para a disputa por uma transformação mais 

estrutural da educação brasileira. Isso, segundo esses autores, levaria à revisão profunda e 

orgânica da Lei 9.394/96, e não a uma lei específica para a educação profissional. 

O Decreto nº 5.154/2004, segundo Ciavatta (2005, p. 84), é alvo de controvérsias 

sobre sua oportunidade e sobre sua efetividade para alimentar a prática, uma vez que ele 

prevê  que “a articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio dar-se-á de forma integrada [...]” (art. 4º, § 1º, inc. I – grifos da autora). Entretanto, 

o documento não esclarece sobre o que vem a ser essa formação integrada:  

O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o quê? A palavra 
toma o sentido moral em alguns usos correntes. Mas não é disso que se 
trata aqui. Remetemos o termo ao seu sentido de completude, de 
compreensão das partes no seu todo ou na unidade do diverso, de tratar 
a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações 
históricas que concretizam os processos educativos. [...] 
O tema de formação integrada coloca em pauta uma concepção de 
educação que está em disputa permanente na história da educação 
brasileira: educar a todos ou a uma minoria, supostamente, mais apta 
ao conhecimento? A uns e a outros que tipo de educação deve ser dada 
de moda a atender às necessidades da sociedade?  
 

Ainda sobre o inciso I do artigo 4º do Decreto nº 5.154/2004, Frigotto; Ciavatta; 

Ramos (2005b, p.1094) insistem que, na disputa pela revogação do Decreto nº 2.208/1997 

por um novo decreto, o sentido do texto que dispunha sobre a necessidade de se observarem 

“os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação” não estava na manutenção das diretrizes vigentes, mas sim na 



perspectiva de novas diretrizes que deveriam ser exaradas posteriormente, mediante debate 

com os sistemas e as instituições de ensino e ampla participação docente. 

Esses autores chamam a atenção para o Parecer nº 39/2004, que, apesar de 

reconhecer a forma integrada como um curso único, com matrícula e conclusão únicas, o 

parecer considera que os conteúdos do ensino médio e os da educação profissional de nível 

técnico são de “naturezas diversas”. Re-estabelece-se, assim, internamente no currículo, 

“uma dicotomia entre as concepções educacionais de uma formação para a cidadania e 

outra para o mundo do trabalho, ou de um tipo de formação para o trabalho intelectual e de 

outro tipo para o trabalho técnico e profissional” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005b, p.1095). 

Nesse documento, que trata da aplicação do Decreto nº 5.154/2004, a proposta de 

integração distingue-se de simultaneidade. Este último princípio está de acordo com aquele 

que se manifesta permanentemente no parecer: o da independência entre os cursos. Não foi 

isso que se buscou instituir com o Decreto nº 5.154/2004. A manutenção da validade das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dá continuidade à política curricular do governo anterior, 

marcada pela ênfase no individualismo e na formação por competências voltadas para a 

empregabilidade. Reforça-se, ainda, o viés adequacionista da educação aos princípios 

neoliberais. 

O conteúdo final do Decreto nº 5.154/2004, por um lado sinaliza a 
persistência de forças conservadoras no manejo do poder de 
manutenção de seus interesses. Mas também, pode revelar a timidez 
política do governo na direção de um projeto nacional de 
desenvolvimento popular e de massa, cujo corte exige reformas 
estruturais concomitantes com políticas distributivas e emancipatórias 
(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005a, p. 52). 
 



O Decreto nº 5.154/2004 por si só não vai mudar muita coisa. Entretanto, a 

mobilização de instituições sociais, para que, de fato, ocorram mudanças eficientes, 

eficazes e efetivas na educação média e profissional, sim. Nesse sentido, Frigotto; Ciavatta; 

Ramos (2005a, p. 53) fazem as seguintes considerações: 

Da parte do governo, haveria a necessidade de sinalizar forte e 
claramente a importância da ampliação de matrículas no ensino médio 
e de elevação de sua qualidade, como resposta tanto ao imperativo de 
um direito de cidadania e de justiça, quanto às demandas de um 
processo produtivo sob a base tecnológica digital-molecular. 
Se este é o horizonte, não nos parece que a retomada da idéia das leis 
orgânicas seja frutífera. Talvez valesse, no médio prazo, rediscutir a 
própria LDB, devolvendo à sociedade o esforço que empreendeu na 
década de 1980 e que foi, como lembrava Florestan Fernandes, 
duramente golpeado pelo alto. 
No curto prazo, julgamos que caberia ao governo, também, repensar, 
com mais ênfase, o papel e a função social dos CEFETs no resgate do 
ensino integrado. Sua transformação, pura e simples, em instituições 
superiores ou ‘universidades tecnológicas’ pode reiterar, em muitos 
casos, apenas um rótulo onde a ‘frase vai além do conteúdo’ . Corre-se 
o risco, com os dados que se tem sobre ensino médio e as condições de 
sua oferta, de ampliar um vazio entre o ensino fundamental e o superior 
– um corpo com membros inferiores, e cabeça, mas sem o tronco. 
Por fim, na direção do que se debateu no Seminário Nacional sobre 
Educação Profissional efetivado pelo MEC nos primeiros seis meses de 
governo, caberia reordenar a função social do Sistema S, já que o 
mesmo movimenta um significativo fundo público. A justificativa de 
criação de várias destas instituições tinha como centralidade os cursos 
de aprendizagem. Sabemos hoje que o esforço nesta direção é mínimo. 
Se esta função fosse mantida, talvez não seria necessário um programa 
com a ênfase que tomou o anúncio de 500 ‘Escolas de Fábrica’.  

 

A revogação do Decreto nº 2.208/97 e a aprovação do Decreto nº 5.154/2004 

“trouxe a abertura e o estímulo à formação integrada, mas não trouxe a garantia de sua 

implementação”. Segundo Ciavatta, existe uma sinalização clara e efetiva do MEC no papel 

de orientar e apoiar os projetos de formação integrada; entretanto, cabe à sociedade, através 

de seus gestores, professores e alunos (com suas famílias), avançar para ruptura com todas 

as formas duais que permeiam a sociedade brasileira (CIAVATTA, 2005, p.102). 



Já se passaram quase três anos de vigência do Decreto nº 5.154/04 e a mobilização 

tão esperada não ocorreu. O que se viu, segundo Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005b), foi o 

inverso de uma política consistente de integração entre a educação básica e profissional, 

passou-se à fragmentação, uma vez que o governo federal, buscando corrigir as distorções 

existentes, anunciou a política da parceria público-privado, com ressonância, sobretudo, na 

política de educação profissional. Dentre outros, destacamos os seguintes programas: 

 Programa Nacional de Inclusão de Jovens – PROJOVEM (Lei nº 11.129 de 30 de 

junho de 2005) – destina-se a jovens de 18 a 24 anos, que terminaram a 4ª série, 

mas não concluíram a 8ª série do ensino fundamental e não têm vínculos formais de 

trabalho. 

 Escola de Fábrica (Lei nº 11.180 de 23 de setembro de 2005) – definido como 

programa de inclusão social, objetiva dar a formação profissional inicial a jovens 

entre 16 e 24 anos, matriculados na educação básica, cujas famílias tenham renda de 

até um salário mínimo. 

 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação de 

Jovens e Adultos – a ser desenvolvido pela rede federal de educação técnica e 

tecnológica, os CEFETS, destinando 10% das vagas oferecidas em 2005 para o 

ensino médio integrado à educação profissional para jovens acima de 18 anos e 

adultos que tenham cursado o ensino fundamental. Esses cursos possuem uma carga 

horária de educação geral e profissionalizante diferente da carga horária dos cursos 

regulares da rede. 

 



Esses programas dirigidos aos desempregados ou aos alunos de escolas públicas, 

com vistas à inserção profissional, “são focais e contingentes” (FRIGOTTO; CIAVATTA; 

RAMOS, 2005b, p.1090). 

Para se ter uma visão geral do objetivo, princípios, pressupostos e diretrizes 

curriculares para a Educação profissional de nível técnico, elaboramos o seguinte quadro, 

de acordo com o Parecer CNE/CEB nº 16/99: 



Quadro 1 – Objetivos, Princípios, Pressupostos e Diretrizes Curriculares para a 
Educação Profissional de Nível Técnico. 

 
 OBJETIVO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e a 
tecnologia, objetiva garantir ao cidadão o direito ao permanente desenvolvimento de aptidões para 
a vida produtiva na sociedade do trabalho e do conhecimento. 
 

 
PRINCÍPIOS 

 

 
PRESSUPOSTOS 

 
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

� Independência e 
articulação com o 
ensino médio; 

� Articular a educação 
profissional com a educação 
básica; 

� Articulação com os diversos níveis  
educacionais e esferas governamentais; 

� Articulação com a Educação de Jovens 
e Adultos; 

� Respeito aos valores 
estéticos, políticos e 
éticos; 

� Comprometer-se com a 
redução das desigualdades 
sociais; 

� Organização estrutural da educação 
profissional; 

 Desenvolvimento de 
competências para a 
laboralidade;  

 Promover a interação da 
educação profissional com 
outras políticas; 

 Financiamento permanente da 
educação profissional; 

 
� Flexibilidade, 

interdisciplinaridade e 
contextualização; 

� Assumir que o 
desenvolvimento 
socioeconômico sustentável 
é fundamental; 

 Gestão democrática da educação 
profissional; 
 Avaliação da educação profissional; 

 Identidade dos perfis 
profissionais de 
conclusão de curso; 

 Integrar a educação 
profissional ao mundo do 
trabalho; 

 A formação de profissionais para a 
educação profissional; 

 Atualização 
permanente dos 
cursos e currículos; 

 Comprometer-se com a 
formação e valorização dos 
profissionais de educação 
profissional; 

 Elaboração de planos de curso, 
vinculados às características e 
potencialidades de desenvolvimento 
sustentável, de âmbito local e regional 
e, coerentes com o projeto 
pedagógico; 

� Autonomia da escola 
em seu projeto 
pedagógico. 

� Comprometer-se com uma 
escola pública de qualidade. 

� A educação profissional como uma 
política pública, estratégica ao 
desenvolvimento sustentável do país. 

(Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora adaptado do Parecer CNE/CEB nº 16/99) 

 

No cômputo geral, podemos afirmar que, mais uma vez, na história da educação 

profissional brasileira, as expectativas de mudanças estruturais, pautadas nos direitos 

inscritos na Constituição Federal de 1988, não se realizam, e que as novas políticas não 



atendem às expectativas, desejos e interesses nem da sociedade civil nem da sociedade 

educacional.  

Segundo Kuenzer (1998b, p.380), “fica claro a quem servem as novas políticas de 

educação profissional; certamente, não é aos trabalhadores e aos excluídos”. Da mesma 

forma, o descompromisso com a universalização da educação em todos os níveis integra-se 

à política de destruição do sistema de produção de ciência e tecnologia, como convém a um 

país que tem abdicado ao direito de ser soberano e de participar autonomamente do 

processo de internacionalização do capital. 

Ao que parece, uma efetiva mudança só acontecerá, se houver um efetivo 

movimento da sociedade educacional. Nesse contexto, muitos são os autores, que, assim 

como Saviani (2000b, p.238), são da opinião que a abertura de perspectivas para a 

transformação da deficiente estrutura educacional brasileira “depende da nossa capacidade 

de forjar uma coesa vontade política capaz de transpor os limites que marcam a conjuntura 

presente”.Depende da sociedade educacional como um todo – professores, gestores, 

autoridades educacionais, alunos, pais – para que possamos construir uma nova relação 

hegemônica que viabilize as transformações indispensáveis para adequar a educação (em 

particular a educação profissional) às necessidades e aspirações da população brasileira. 

Instruí-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa inteligência. 
Agigantai-vos, porque teremos necessidade de todo o nosso 
entusiasmo. Organizai-vos, porque teremos necessidade de toda a nossa 
força (GRAMSCI. In: Saviani: 2000b, no Prefácio à 6ª ed.). 

 

Para ilustrar a trajetória dos 197 anos de educação média e profissional, elaboramos 

o Quadro 2, uma síntese da História da Educação Média e Profissional, que foi apresentada 

no decorrer desse capítulo, visando uma abordagem compacta das ações implementadas 

durante esse período, a seguir: 



Quadro 2 – Síntese da História da Educação Média e Profissional 
ANO AÇÕES AFIRMATIVAS 
1809 Decreto do Príncipe Regente cria o Colégio das Fábricas. 

1840 - 1856 Construção das casas de educandos artífices em capitais de províncias. 

1858 - 1886 Criação dos liceus de artes e ofícios: Rio de Janeiro (1858), Salvador (1872), 
Recife (1880), São Paulo (1882), Maceió (1884) e Ouro Preto (1886). 

1909 
Instalação de 19 escolas de Escolas de Aprendizes Artífices destinadas aos pobres 
e humildes, em vários Estados, similares aos Liceus de Artes e Ofícios, porém 
voltadas para o ensino industrial. 

1931 Reforma Francisco Campos, Decreto Federal nº 20.158/31 organizou o ensino 
profissional comercial. 

1942 
Decretos-leis instituem as Leis Orgânicas da Educação Nacional: do Ensino 
Secundário e do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 4.073/42). Criação do SENAI 
(1942) e transformação das antigas escolas de aprendizes artífices em escolas 
técnicas federais. 

1943 Lei Orgânica do Ensino Comercial, Decreto-Lei nº 6.141/43. 

1946 Lei Orgânica do Ensino Agrícola, Decreto-Lei nº 9.613/46 e a criação do SENAC . 

1961 Lei Federal nº 4.042/61, a primeira lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, flexibilidade na passagem entre o ensino profissional e o secundário. 

1971 Lei Federal nº 5.692/71, que generaliza a profissionalização, tornando-a 
compulsória no ensino médio, denominado 2º grau. 

1982 
Lei Federal nº 7.044/82, que gerou falsas expectativas relacionadas com a 
Educação Profissional ao se difundirem, caoticamente, habilitações profissionais 
dentro de um 2º grau sem identidade própria, mantido clandestinamente na 
estrutura de um 1º grau agigantado. 

1993 Plano Decenal de Educação para todos. 

1996 

Lei Federal nº 9.394/96, atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Dispõe que o Ensino Médio pertence à Educação Básica, tendo por finalidade o 
desenvolvimento pleno do educando, preparo para a cidadania e qualificação para 
o trabalho. E que a Educação Profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduza ao permanente 
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

1997 

 Decreto nº 2.208/97 regulamenta a Educação Profissional.  EP em 3 níveis - 
básico, técnico e tecnológico. Organização curricular própria e independente do 
EM.  
 Portaria MEC Nº 1.005/97 que implementa o PROEP e institui a SEMTEC 
(atual SETEC). 
 16/12/1997 – Plano Nacional de Educação. 

1998 Parecer CNE/CEB 15/98 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o EM. 

1999 
 Parecer CNE/CEB nº 16/99, trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional de Nível Técnico. Princípios da EP e os princípios 
específicos. 



Resolução CNE/CEB nº 04/99, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a EP de Nível Técnico em 20 áreas: Agropecuária, Artes, Comércio, 
Comunicação, Construção Civil, Design, Geomática, Gestão, Imagem Pessoal, 
Indústria, Lazer e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, Mineração, Química, 
Recursos Pesqueiros, Saúde, Telecomunicações, Transporte, Turismo e 
Hospitalidade. Planos de Curso (Art. 10).   

2000  Publicação dos Referenciais Curriculares Nacionais para a EP de Nível 
Técnico em 20 áreas. 

2003 A SETEC (ex-SEMTEC) inicia processo de debates com a sociedade visando ao 
aperfeiçoamento da legislação da Educação Profissional e Tecnológica. 

2004 

 Decreto nº 5.154/04, que permite a articulação entre a Educação Profissional 
Técnica de nível médio com o Ensino Médio, de forma: integrada, concomitante e 
subseqüente. Etapas com terminalidade articuladas, incluindo saídas 
intermediárias.  
 Parecer CNE/CEB nº 39/2004 aplicação do Decreto nº 5.154 na Educação 
Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio – claramente caracterizado 
como a etapa final da Educação Básica. 

2005 

 Portaria nº 2.080 de 13/07/2005, que estabelece no âmbito dos Centros 
Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas 
Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, 
as diretrizes para a oferta de cursos de educação profissional de forma integrada 
aos cursos de ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos – 
EJA.  
 Lei nº 11.129 de 30/6/2005 cria o PROJOVEM e o Conselho Nacional da 
Juventude. 
 Lei nº 11.180 de 23/09/2005 institui o projeto Escola de Fábrica. 

2006 

 Decreto nº 5.840 de 13/07/2006 institui o PROEJA. 
Portaria nº 41 de 20/07/2006 recompor o Grupo de Trabalho para analisar leis, 
decretos, portarias, pareceres e resoluções e recomendar modificações para a 
Educação Profissional e Tecnológica numa perspectiva politécnica e 
universalizante. 
 

(Quadro elaborado pela pesquisadora) 

 

Em 2007, serão passados quarenta e seis anos da promulgação da primeira LDB e 

os trinta e seis anos de vigência da Lei nº 5.692/71 – uma lei que também preconizou uma 

reforma do ensino. O tempo passa e a tão proclamada revolução da educação profissional 

brasileira fica apenas na letra da lei, não acontece. Até porque existe a questão “do mínimo 

exigido é o máximo dado”. Se o Estado só vai garantir “padrões mínimos” de qualidade de 



ensino, como vamos apagar o quadro-negro da educação nacional? A grande falácia incide 

no fato de que é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, mas 

“segundo a capacidade de cada um” (Art. 4º, V). Ou seja, o acesso é “garantido” na mesma 

proporção da capacidade e de acordo com as condições objetivas que cada um vive.  

Se for mantida a tradição, a LDB de 1996 deverá vigorar ainda por alguns anos. E 

apesar do empenho governamental em construir consensos, não há como ocultar o 

descontentamento da maioria dos educadores em torno da atual política educacional e, em 

particular para a educação profissional, que evidencia um enorme descompasso entre as 

necessidades detectadas e as resoluções propostas. 

Podemos concluir que a reforma educacional brasileira iniciada na década de 1990 

ainda está em curso. É fruto de um processo histórico de disputas político-ideológicas. 

Contestada pelos setores progressistas da sociedade brasileira e assimilada pelos setores 

conservadores, a reforma tem sido palco de disputa entre esses dois setores, que disputam 

no âmbito da sociedade brasileira a hegemonia nesse campo.  

 

2.4. Relação entre educação e trabalho 

Os sociólogos consideram a educação como o processo de perpetuar e 
desenvolver a sociedade; encaram a matéria através do estudo da 
estrutura social, das atividades sociais; consideram a finalidade da 
educação como sendo a preparação do indivíduo para participação com 
êxito nas atividades econômicas, políticas e sociais de seus 
companheiros (MONROE, 1978, p.335). 

 

O sentido da educação para Monroe (1978), repousa na conciliação entre o 

interesse e o esforço. Provém da tentativa de combinar e equilibrar esses dois elementos de 

direitos individuais e deveres sociais, de desenvolvimento pessoal e de serviço social. Este 



sentido encontra sua significação neste processo de relacionar o indivíduo com a sociedade, 

a fim de assegurar o desenvolvimento da personalidade e o bem-estar social. 

Para Mészáros (2005, p.11), é através da educação que os obstáculos da realidade 

são superados. Entretanto, o simples acesso à escola não é “suficiente para tirar das 

sombras do esquecimento social milhões de pessoas cuja existência só é reconhecida nos 

quadros estatísticos”. Esse autor sustenta que a educação deve ser sempre continuada e 

permanente, defendendo a existência de práticas educacionais que permitam aos 

professores e alunos trabalharem as mudanças necessárias para a construção de uma 

sociedade, na qual o capital não explore mais o tempo de lazer, pois as classes dominantes 

impõem uma educação para o trabalho alienante, com o objetivo de manter o homem 

dominado (MÉSZÁROS, 2005). 

Ivana Jinkins, que faz a Apresentação da obra de Mészáros Educação para além 

do Capital, observa que existe um paralelo entre a educação libertadora de Paulo Freire – 

cuja função seria a de transformar o trabalhador em um agente político, que pensa, age e 

usa a palavra como arma para transformar o mundo – e, a educação para além do capital de 

Mészáros, que luta por uma transformação radical do atual modelo econômico e político 

hegemônico. Portanto, em Mészáros (2005, p.13), “educar não é a mera transferência de 

conhecimentos, mas sim conscientização e testemunho de vida”. É construir, libertar o ser 

humano das cadeias do determinismo neoliberal, reconhecendo que a história é um campo 

aberto de possibilidade. Esse é o sentido de se falar de uma educação para além do capital: 

educar para além do capital implica pensar uma sociedade para além do capital. 

Ao pensar a educação na perspectiva da luta emancipatória, os vínculos entre 

educação e trabalho são restabelecidos. Emir Sader, que escreve o Prefácio dessa mesma 

obra de Mészáros, afirma:  



[...] digam-me onde está o trabalho em um tipo de sociedade e eu te direi 
onde está a educação. Em uma sociedade do capital, a educação e o 
trabalho se subordinam a essa dinâmica, da mesma forma que em uma 
sociedade em que se universalize o trabalho – uma sociedade em que 
todos se tornem trabalhadores – somente aí se universalizará a educação. 
“A ‘auto-educação’ e a ‘autogestão da ordem social reprodutiva’ não 
podem ser separadas uma da outra” – nas palavras de Mészáros 
(MÉZÁROS, 2005, p.17). 

 

Considerando a atual organização social da produção, os organismos 

internacionais – BID, BIRD e CEPAL – diagnosticaram o débito educacional como 

fundamental fator de estrangulamento do crescimento econômico, responsável pelo 

subdesenvolvimento e aumento da marginalidade e pobreza e preconizaram, como política 

indutora da criação de empregos e geração de renda, os investimentos em educação básica. 

Segundo Machado (1998), dentro desse contexto, a educação sofre um duplo 

questionamento: por um lado, é vista como a grande culpada pelo atraso e pobreza; por 

outro, como principal setor responsável pela promoção do desenvolvimento econômico, 

distribuição de renda e elevação dos padrões de qualidade de vida. Sendo assim o conceito 

de educação básica é retrabalhado, da seguinte forma: 

[...] suas novas referências curriculares devem contemplar a necessidade 
de dotar o trabalhador de perfil amplo, generalista e promover sua 
iniciação à cultura específica do novo paradigma tecnológico.  
Juntos ao conceito de educação básica, aparecem também os de 
empregabilidade e competência. Maior capacidade de mobilidade, 
adaptação e resposta do trabalhado às novas exigências do mercado de 
trabalho constitui, entretanto, a base destas três novas palavras-chave.  
O novo entusiasmo pela educação tem procurado fazer ressurgir o 
interesse de amplos setores da sociedade, em especial dos empresários, 
vistos como parceiros preferenciais, pela nova cruzada em favor da 
educação básica e da formação profissional de trabalhadores 
(MACHADO, 1998, p.17). 

 

Será que o déficit educacional é o único fator responsável, o principal causador 

dos problemas da desqualificação e do desemprego? A partir das reformas em curso que 



apregoam a empregabilidade, o que realmente as escolas públicas estão produzindo? Para 

que serve o sistema educacional público? A quem serve? Com que propósitos? Será que a 

educação, enquanto processo social, gera trabalho e emprego?  

Gentilli (1996) ressalta que o ideário neoliberal ao subordinar a educação às 

necessidades do mercado, não garante que a função social da educação seja garantir 

empregos e, menos ainda, criar fontes de trabalho. Pelo contrário, o sistema educacional 

neoliberal deve promover empregabilidade. A educação deve apenas oferecer a ferramenta 

necessária para competir nesse mercado extremamente excludente. O restante só depende 

das pessoas. Isto é, você é responsável pelo seu próprio sucesso ou fracasso. 

Entendemos que, conceitualmente, existe uma diferença entre “trabalho” e 

“emprego”. Segundo Fidalgo e Machado (2000, p. 261), emprego/ocupação refere-se ao 

“conjunto articulado de funções, tarefas e operações, que constituem as obrigações 

atribuídas aos trabalhadores, destinadas à obtenção de produtos e serviços”.  

O trabalho não se reduz ao emprego, mas sim à produção de condições de 

sobrevivência humana. Ele só deixará de existir, se os seres humanos desaparecerem da 

face da Terra. Diferente do animal, que não modifica sua existência e se adapta ao meio, os 

seres humanos criam e recriam, por intermédio do trabalho, a sua própria vida. Para Marx 

(1983, p.149): 

O trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria 
natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças 
naturais pertencentes à sua corporeidade, braços, pernas, cabeça e 
mãos, a fim de se apropriar da matéria natural numa forma útil à 
própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza 
externa a ele e, ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 
própria natureza. 

 



Moraes (2001, p.20), a partir da análise das políticas públicas de educação para o 

trabalho no contexto das transformações no final do século XX, considera que “é preciso 

contestar as relações de causalidade entre educação e emprego. Educação e formação 

profissional não podem ser vistas como soluções capazes, elas mesmas, de gerar empregos 

ou alavancar processos econômicos”. Não se pode perder de vista que as políticas de 

emprego e de salário são constitutivas da relação capital/trabalho e, portanto, inseparáveis 

da dinâmica da acumulação. Novos empregos são gerados, quando há políticas adequadas 

de crescimento das economias e por novos investimentos produtivos. 

Conseqüentemente, a busca da eficácia e da competitividade empresarial leva à 

desqualificação dos menos aptos e à hierarquização dos mais qualificados, gerando a 

desvalorização da cultura profissional de muitos assalariados e sua desprofissionalização.  

Nessa linha de argumentação, enquanto prática social, a formação profissional é 

uma realidade condicionada e determinada, e não condicionante de qualificação social para 

o trabalho e para o emprego. A relação entre educação e trabalho acontece num contexto 

histórico de movimentos contraditórios, pois, ao mesmo tempo em que convivemos com 

grandes transformações no campo da tecnologia e das formas de comunicação, 

convivemos, também, com o aumento do desemprego e da diversificação das 

especializações, com a redução de oportunidades de emprego estável e com a proliferação 

do emprego temporário e por conta própria. 

Para Trein e Ciavatta (2003, p. 141): 

A relação entre o trabalho e a educação é um tema tratado desde o 
século passado, tanto pela economia burguesa quanto pela marxista. No 
Brasil, até os anos de 1970, predominavam os estudos ligados à 
economia e à formação profissional técnica. Com a redemocratização 
do país em curso nos anos de 1980, a tentativa de construção de um 
novo projeto hegemônico e a afirmação de alguns cursos de pós-
graduação em educação rumo a uma visão crítica e dialética, o tema 



trabalho e educação aparece vinculado à superação do autoritarismo e 
comprometido com as lutas dos trabalhadores por maior participação 
política e econômica. 
 

Nesse sentido, ressaltamos como importante o GT Trabalho e Educação da 

ANPEd, que funciona como um fórum de debates em torno de temas como as relações que 

se estabelecem entre o mundo do trabalho e a educação, nelas cabendo formação 

profissional, formação sindical, reestruturação produtiva, organização e gestão do trabalho, 

trabalho e escolaridade, subjetividade e trabalho, entre outros. Conta-se com as lideranças 

de Miguel Arroyo e Gaudêncio Frigotto, além da atuação de Acácia Kuenzer, Lucília 

Machado, Paolo Nosella, Maria Ciavatta, Celso Ferretti, Werner Market, Eunice Trein, 

Neise Deluiz e muitos mais, no esforço de reflexão sobre os fundamentos teórico-

metodológicos da relação entre trabalho e educação. 

Apesar de todos os trabalhos, escritos, defendidos, publicados e apresentados, de 

caráter teórico ou crítico ao ideário neoliberal – ao “fim da história” e às exigências de 

adaptação da educação ao mercado de trabalho – segundo Trein; Ciavatta (2003, p.159), 

ainda “não se têm tematizado suficientemente as alternativas de concepção e de ação para a 

construção de uma nova sociedade. Quais as propostas que emergem da sociedade 

brasileira e que se contrapõem ao modelo vigente?” 

Para Kuenzer (1998a), a relação entre educação e trabalho é confundida com a 

relação entre escola e trabalho, como se o processo de produção e reprodução do 

conhecimento ocorresse no interior da escola. Esta falácia, segundo a autora, precisa ser 

desmistificada. O saber profissionalizante não é produzido na escola, e sim no interior das 

relações sociais em seu conjunto. O ponto de partida para a produção do conhecimento são 

os homens em sua atividade prática, ou seja, em seu trabalho, compreendido como todas as 



formas de atividade humana através das quais o homem apreende, compreende e 

transforma as circunstâncias, ao mesmo tempo em que é transformado por elas.  

Portanto, o locus da produção do conhecimento para a formação profissional está 

nas inúmeras formas de produção e distribuição do saber, resultantes do confronto 

cotidiano do homem com o modo de produção, que lhe apresenta questões que o obrigam a 

desenvolver formas próprias de pensar e fazer, experimentando, discutindo, analisando, 

descobrindo. É no modo de produção que o trabalho é, ao mesmo tempo, determinante de 

qualificação e de desqualificação do trabalhador. 

A escola, segundo Kuenzer (1998a), é apenas uma parte neste conjunto de 

relações responsáveis pela produção e distribuição do conhecimento. Ela não é depositária 

do saber científico e tecnológico de ponta, dominado pelo capital; quando muito, ela 

democratiza alguns princípios teóricos e metodológicos que poderão, no exercício do 

trabalho, permitir essa apropriação. Dificilmente, a teoria aprendida na escola corresponde 

à dinamicidade que acontece no mundo do trabalho.  

Gonzalez (1996) destaca que a referência obrigatória para a discussão da relação 

entre educação e trabalho é Gramsci, para quem a educação desempenha papel 

fundamental, tanto na consolidação da hegemonia, como na formulação da contra 

hegemonia, por isso o sistema educacional se constitui num dos canais onde se dá a 

produção e a difusão da ideologia. A autora enfatiza que: 

Ao contrário de Marx, Gramsci não se refere à inserção das crianças no 
processo produtivo. O trabalho para ele vai ser inserido na escola a 
partir de dois elementos educativos fundamentais: noções de ciências 
naturais e noções de direitos e deveres do cidadão. Gramsci pretende 
desenvolver nas crianças a capacidade de trabalhar. Enquanto Marx 
valoriza o trabalho industrial, inclusive o seu aspecto prático, Gramsci 
privilegia o trabalho industrial como princípio educativo, assegurando 
uma autonomia com relação à fábrica (GONZALEZ, 1996, p.32). 

 



Gramsci destaca a formação do sujeito na perspectiva da “omnilateralidade”; 

nesse aspecto, a autora aponta opiniões coincidentes com Manacorda e Nosella, que 

afirmam que a base da cultura, da educação e da escola é a prática produtiva do trabalho 

industrial. Segundo Manacorda (1991, p.32): 

[...] o ‘politecnismo’ sublinha o tema da ‘disponibilidade’ para os 
vários trabalhos ou para as variações dos trabalhos, enquanto a 
‘tecnologia’ sublinha, com sua unidade de teoria e prática, o caráter 
de totalidade ou omnilateralidade do homem, não mais dividido ou 
limitado apenas ao aspecto manual ou apenas ao aspecto intelectual 
(prático-teórico) da atividade produtiva. O primeiro termo, ao propor 
uma preparação pluriprofissional, contrapõe-se a divisão do trabalho 
específica da fábrica moderna; o segundo, ao prever uma formação 
unificadamente teórica e prática, opõe-se à divisão originária entre 
trabalho intelectual e trabalho manual, que a fábrica moderna 
exacerba. O primeiro destaca a idéia da multiplicidade da atividade (a 
respeito da qual Marx havia falado de uma sociedade comunista na 
qual, por exemplo, os pintores seriam “homens que também pintam”); 
o segundo, a possibilidade de uma plena e total manifestação de si 
mesmo, independentemente das ocupações específicas da pessoa. 
 

Pelo exposto, queremos ressaltar que não se pode minimizar a importância da 

educação e, em particular, da educação profissional, principalmente num país como o 

Brasil. Entretanto, apesar do muito que se escreveu e se escreve sobre este assunto, o que se 

observa nas práticas pedagógicas das salas de aula é uma educação profissional que 

dicotomiza os conteúdos (conhecimentos a serem transmitidos) e a experiência dos 

educandos, configurando um hiato entre conhecimento e vida prática.  

Para Deluiz (1996), muitas são as questões sobre as quais é necessário refletir, 

para fazer face aos desafios postos à formação profissional diante, do contexto de 

globalização e de novas políticas microeconômicas ao nível das empresas, e de crescentes 

processos de democratização da sociedade: Qual o papel do sistema educativo, das 

instituições de formação profissional, dos trabalhadores e das empresas na definição e 

construção das competências? Da perspectiva do mercado de trabalho, até que ponto este, 



em um quadro de crise e de desemprego e na ausência de políticas públicas de emprego e 

geração de renda, tornar-se-ia ainda mais seletivo, agora segmentando a força de trabalho 

entre aqueles que têm e os que não tem certificação? Em que medida a responsabilidade 

pelo desemprego recairia sobre o trabalhador, enquanto não dispõe ele, de uma moeda 

válida (a sua certificação) para oferecer no mercado?  

 

2.5.  Competências na organização curricular e categorias para uma nova 
pedagogia do trabalho 

 

À medida que tanto a educação profissional quanto a educação geral 
são questionadas sobre sua adequação ao presente estágio de 
racionalidade técnico-científica da produção, categorias relativas ao 
trabalho e à aprendizagem vão sendo sintetizadas, respectivamente, na 
forma de competências requeridas pela produção e competências 
adquiridas pelo trabalhador. 
A idéia que se difunde quanto à pertinência do uso da noção de 
competência pela escola é que tal noção seria capaz de promover o 
encontro entre trabalho e formação. No plano do trabalho, verifica-se o 
deslocamento do conceito de qualificação em direção á noção de 
competência. No plano pedagógico, testemunha-se a organização e a 
legitimação da passagem de um ensino centrado em saberes 
disciplinares a um ensino definido pela produção de competências 
verificáveis em situações concretas e específicas (RAMOS, 2001, p.27) 

 

O aspecto central na reforma da educação no Brasil é a adoção do modelo de 

competências. Apesar das diferenças entre as propostas curriculares para a educação básica 

e para a educação profissional, o foco nas competências não está incorporado apenas nesta 

última, mas em todos os diferentes níveis e modalidades de ensino. Ainda que, no ensino 

fundamental, as competências não sejam mencionadas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, elas aparecem nas matrizes curriculares de referência para o sistema de 

avaliação da educação básica (SAEB). 



Segundo Novicki; Gonzalez (2003, p.95) o “principal objetivo foi estreitar a 

relação entre a escola e o processo de acumulação capitalista”. Em outras palavras, 

objetiva-se a adoção do modelo de competências, devido à inadequação do sistema 

educacional à realidade do mercado de trabalho, ressaltando-se que é na educação 

profissional que está o maior estreitamento entre educação e os setores produtivos. 

Mas, de onde veio a noção de competência? De acordo com Hirata (1994, p.128), 

ela nasceu no discurso empresarial e, por isso, é “marcado política e ideologicamente por 

sua origem, da qual está totalmente ausente a idéia de relação social, que define o conceito 

de qualificação para alguns autores”. A noção é imprecisa, em comparação ao conceito de 

qualificação profissional, que é oriundo da sociologia do trabalho e, polissêmica, porque se 

origina de diferentes teorias que expressam interesses, expectativas e aspirações de 

diferentes sujeitos coletivos.  Mesmo assim, esta é a nova ordem mundial, que exige um 

indivíduo polivalente e multifuncional, sem a visão do processo de trabalho parcial e 

fragmentada (taylorismo-fordismo), mas sim com uma visão do conjunto (toyotismo)24.  

A passagem do modelo taylorista-fordista para o paradigma da especialização 

flexível (SABEL; PIORI, 1984)25 inaugura uma nova forma de acumulação capitalista e 

exige competência: 

 [...] trata-se da capacidade de pensar, de decidir, de ter iniciativa, e 
responsabilidade, de fabricar e consertar, de administrar a produção e a 

                                                
24 “O toyotismo é uma resposta à crise do fordismo. Ao invés do trabalho desqualificado, o operário torna-se polivalente. 
Ao invés da linha individualizada, ele se integra em equipe. Ao invés de produzir veículos em massa para pessoas que não 
conhece, ele fabrica um elemento para a ‘satisfação’ da equipe que está na seqüência da sua linha. (...) Com o toyotismo 
desaparece o trabalho repetitivo, ultra-simples, desmotivante e embrutecedor” (ANTUNES, 2002, p.28 apud Gounet, 
1991). 
25 “Atribui-se a Sabel e Piori um pioneirismo na apresentação da tese da ‘especialização flexível’: esta seria a 
expressão de uma processualidade que, tendo a ‘Terceira Itália’ como experiência concreta, teria possibilitado 
o advento de uma nova forma produtiva que articula, de um lado, um significativo desenvolvimento 
tecnológico e, de outro, uma desconcentração produtiva baseada em empresas médias e pequenas, 
‘artesanais’. Esta simbiose, na medida em que se expande e generaliza, supera o padrão fordista até então 
dominante” (ANTUNES, 2002, p.17). 
 



qualidade a partir da linha, isto é, ser simultaneamente operário de 
produção e manutenção, inspetor de qualidade e engenheiro (HIRATA, 
1994, p.130). 

 
Há diversos e contraditórios significados da noção de competência que podem ser encontrados nos discursos de diferentes autores, 
evidenciando que entre eles não existe um consenso. 

 

Para Perrenoud (1999), “que fundamenta o modelo de competências na legislação 

educacional brasileira” (NOVICKI; GONZALEZ, 2003, p.98), são múltiplos os 

significados da noção de competência, definida como sendo: 

[...] uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de 
situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. Para 
enfrentar uma situação da melhor maneira possível, devem-se pôr em 
ação e em sinergia vários recursos cognitivos complementares, entre os 
quais estão os conhecimentos (PERRENOUD, 1999, p. 7). 

 

Podemos observar que, em Perrenoud, a abordagem por competências é uma 

maneira de levar a sério um problema antigo, o de transferir conhecimentos. Em geral, a 

escola se preocupa mais com ingredientes de certas competências e menos em colocá-las 

em sinergia nas situações complexas. Durante a escolaridade básica, aprende-se a ler, 

escrever, contar, mas também a raciocinar, explicar, resumir, observar, comparar, desenhar 

e muitas outras capacidades gerais. Assimilam-se conhecimentos disciplinares, como 

Matemática, História, Ciências, Geografia, entre tantos outros, mas a escola não tem a 

preocupação de ligar esses recursos a situações da vida. Quando se pergunta por que se 

ensina este ou aquele componente curricular, a justificativa é geralmente baseada nas 

exigências da seqüência do curso: ensina-se a contar para resolver problemas; aprende-se 

gramática para redigir um texto. Quando se faz referência à vida, apresenta-se um lado 

muito global: aprende-se para se tornar um cidadão, para se virar na vida, ter um bom 

trabalho, cuidar da saúde.  



Entende-se, então, que no modelo de competências, segundo Perrenoud (1999), o 

importante não é só a posse do conhecimento, porém a capacidade de mobilizar esse 

conhecimento para resolver problemas e enfrentar os imprevistos numa situação real do 

mundo do trabalho. A transferência e a mobilização das capacidades e dos conhecimentos 

não acontecem por acaso. É preciso trabalhá-las e treiná-las, e isso exige tempo, etapas 

didáticas e situações apropriadas. 

Afinal, vai-se à escola para adquirir conhecimentos ou para desenvolver 

competências? Segundo Perrenoud (1999), esta questão oculta um mal-entendido ao 

acreditar que, ao se desenvolverem competências, desiste-se de transmitir conhecimentos. 

Quanto mais complexas, abstratas, mediatizadas por tecnologias, apoiadas em modelos 

sistêmicos da realidade forem as ações, mais conhecimentos aprofundados, avançados, 

organizados e confiáveis elas exigem.  

Portanto, para enfrentar uma situação, vários recursos cognitivos são colocados 

em ação. Quase toda ação mobiliza alguns conhecimentos, que podem ser de três tipos: 

declarativos, procedimentais e condicionais (PERRENOUD, 1999). Então, a partir das 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho, a escola passa a ser um espaço fundamental 

para a aquisição de competência.  

Kuenzer (2002) concorda que a escola é o lugar de aprender a interpretar o mundo 

para poder transformá-lo, a partir do domínio das categorias de método e de conteúdo que 

inspirem e que se transformem em práticas de emancipação humana numa sociedade cada 

vez mais mediada pelo conhecimento. O lugar de desenvolver competências que, por sua 

vez, mobilizam conhecimentos, mas que com eles não se confundem, é a prática social e 

produtiva. A autora chama a atenção para não confundir estes dois espaços, pois, ao 

proclamar a escola como responsável pelo desenvolvimento de competências, de forma 



sutil, mas extremamente perversa, a escola exclui os que vivem do trabalho, uma vez que os 

filhos da burguesia desenvolvem suas capacidades apesar da escola; para os trabalhadores, 

a escola se constitui no único espaço de relação intencional e sistematizada com o 

conhecimento. E conclui: 

Cabe às escolas, portanto, desempenhar com qualidade seu papel na 
criação de situações de aprendizagem que permitam ao aluno 
desenvolver as capacidades cognitivas, afetivas e psicomotoras 
relativas ao trabalho intelectual, sempre articulado, mas não reduzido, 
ao mundo do trabalho e das relações sociais, com o que certamente 
estarão dando a sua melhor contribuição para o desenvolvimento de 
competências na prática social e produtiva. Atribuir à escola a função 
de desenvolver competências é desconhecer sua natureza e 
especificidade enquanto espaço de apropriação do conhecimento 
socialmente produzido, e portanto, de trabalho intelectual com 
referência à prática social, com o que, mais uma vez, se busca esvaziar 
sua finalidade, com particular prejuízo para os que vivem do trabalho 
(KUENZER, 2002, p. 13)26.  
 

Uma vez que a concepção de competência privilegia a capacidade potencial para 

resolver situações-problema em substituição às competências de simples memorização do 

modelo tayloristas/fordistas, Kuenzer (2003), aborda a necessidade da reflexão sobre o 

processo de seleção de conteúdo, a partir da observação dos seguintes pressupostos:  

 Articulação entre conhecimento básico e conhecimento específico a partir do processo 

de trabalho, concebido enquanto locus de definição dos conteúdos que devem compor 

o programa, contemplando os conteúdos científicos, tecnológicos, sócio-históricos e 

das linguagens; 

 Articulação entre saber para o mundo do trabalho e saber para o mundo das relações 

sociais, privilegiando-se conteúdos demandados pelo exercício da ética e da 

cidadania, os quais se situam nos terrenos da economia, da política, da história, da 

filosofia, da ética, e assim por diante; 
                                                
26 Disponível em: http://www.senac.br/inforrmativo/BTS/282/boltec282a.htm Acesso em 07/09/2005. 



 Articulação entre conhecimento do trabalho e conhecimento das formas de gestão e 

organização do trabalho; 

  Articulação dos diferentes atores para a construção da proposta pedagógica: 

diretores, coordenadores, professores, alunos, e assim por diante. 

 

Existem novos projetos pedagógicos que são determinados pelas mudanças 

ocorridas no mundo do trabalho, que apresentam diferentes demandas a cada etapa de 

desenvolvimento das forças produtivas, em função das características que assume a divisão 

social e técnica do trabalho.  

Esta nova realidade no mundo do trabalho, segundo Kuenzer (1999), possui as 

seguintes características: 1. Crescente presença de ciência e tecnologia nos processos 

produtivo e social. Quanto mais se simplificam as tarefas, mais se exige conhecimento do 

trabalhador; 2. Crescente complexificação dos instrumentos de produção, informação e 

controle; 3. Elevado custo de um investimento tecnologicamente sofisticado; 4. Retorno do 

investimento através de índices mínimos de desperdício, retrabalho e riscos; 5. A 

memorização de procedimentos passa a ser substituída pela capacidade de usar o 

conhecimento científico para resolver problemas novos de modo original; 6. Trabalhador 

com: a) competências cognitivas superiores (análise, síntese, estabelecimento de relações, 

criação de soluções inovadoras, rapidez de resposta, comunicação clara e precisa, 

interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, gerenciar processos para atingir 

metas, trabalhar com prioridades, avaliar, lidar com as diferenças, enfrentar desafios das 

permanentes mudanças, resistir às pressões, desenvolver o raciocínio lógico-formal aliado à 

intuição criadora, buscar aprender permanentemente); b) competências de relacionamento 

(capacidade para trabalhar em grupo, compartilhando-se responsabilidades, informações, 



conhecimentos e formas de controle); c) competências científico-metodológica (domínio de 

conteúdos, caminhos metodológicos e formas de trabalho intelectual multidisciplinar); d) 

competência ética (compromisso político com a qualidade da vida social e produtiva). 

É a posse dessas características que vai definir a empregabilidade27. Isto é, a 

função certificadora de competências exercida pelas agências formadoras passa a ser 

desempenhada pelo mercado. É o mercado que vai definir quais as competências 

necessárias para cada situação, em quantidade e por quanto tempo.  

Para o trabalhador ter empregabilidade, precisa ele educar-se permanentemente 

para adequar-se à dinamicidade da vida social e produtiva, o que é privilégio de poucos 

(topo da pirâmide). Este discurso apresenta dupla interpretação: ao mesmo tempo em que 

pontua a progressiva elevação de escolaridade e educação profissional para todos, a 

crescente diminuição dos postos de trabalho demonstra que o cenário da educação 

profissional é marcado pela polarização de competências – uma formação simplificada, de 

curta duração e baixo custo, para a grande maioria excluída do emprego ou submetida a 

trabalhos precarizados; e uma formação de maior complexidade, custo e duração, para uma 

minoria que ocupará os empregos relativos à concepção, manutenção e gerência. 

Afirma a autora que o novo padrão de divisão social e técnica no processo de 

trabalho aprofunda as desigualdades, “mesmo que haja a elevação dos padrões educacionais 

dos que vivem do trabalho, contrariando os que apostam na ‘sociedade do conhecimento’ 

como sinal de avanço democrático” (KUENZER, 1999, p.21). 

                                                
27 Empregabilidade entendida “como adequação aos postos de trabalho existentes no mercado, que cada vez 
mais depende de diferenciação e sofisticação de trajetórias, a partir de uma base comum de conhecimentos. 
(...) Destrói-se, portanto a vinculação entre formação escolar e o exercício profissional” (KUENZER, 1999, 
p.20). 

 



Com relação ao acesso e à permanência de jovens e adultos, observa a autora a 

necessidade de políticas públicas mais incisivas, uma vez que cada vez mais os jovens são 

excluídos do sistema de educação regular e profissional. Isto porque, no Brasil, para a 

grande maioria da população está assegurada a educação básica (fundamental e média) para 

que possa exercer alguma tarefa produtiva na informalidade ou tarefas precarizadas no 

mercado formal. A educação científico-tecnológica fica restrita a um pequeno número de 

trabalhadores, através de níveis crescentes de complexidade (pós-médio e pós-graduação). 

Daí, novas categorias de profissionais qualificados em processo permanente de competição 

são criadas, no qual a empregabilidade é definida como resultante do esforço individual, 

uma capacidade para adequar-se a mudanças, mesmo significando perda de direitos e 

qualidade de vida (intensificação do trabalho).  

A lógica da política de educação profissional confirma que a “sociedade do 

conhecimento” é para poucos. Compreende-se, também, sua organicidade com o modelo de 

acumulação flexível, que exige formação de um novo tipo de profissional para os 

privilegiados ocupantes dos poucos postos. A reforma do ensino médio e técnico desintegra 

a construção entre educação geral e educação para o trabalho e retrocede quarenta anos, 

trazendo de volta a dualidade estrutural entre ensino propedêutico e ensino técnico. “A 

renúncia à educação científico-tecnológica de alto nível para o maior número possível de 

trabalhadores corresponde à renúncia à produção científica, à construção de um projeto 

soberano de Nação, trocado pela eterna dependência científica, econômica e política” 

(KUENZER, 1999, p.24). 

As mudanças ocorridas no mundo do trabalho passam a demandar uma nova 

educação profissional, que vai exigir uma sólida base de educação geral, muito além da 

atual dimensão livresca e reprodutiva, para assumir um novo projeto, cuja finalidade seja o 



estabelecimento de situações de aprendizagem com interações significativas entre aluno e 

conhecimento, promovendo a capacidade de trabalhar científica e criativamente com 

situações e conceitos renováveis, de modo a construir respostas rápidas e originais para os 

desafios postos pela vida social e produtiva, o que exigirá uma escola que promova a 

integração de teoria e prática, de disciplinaridade e transdisciplinaridade. Uma escola na 

perspectiva da cidadania, bem equipada, com professores qualificados, desde o ensino 

fundamental. Sem um bom aporte de educação básica, é impossível promover formação 

profissional de qualidade (KUENZER, 1999, p.28). 

Para Frigotto (2002, p. 26), a relação entre educação básica e mundo da produção 

não é imediata, mas mediata. A luta é assegurar o direito à educação não-vinculada ao 

ideário interesseiro do mercado de trabalho. A crítica desse autor é sem tréguas, “ao projeto 

pedagógico dominante, que veicula a educação básica ao mercado e à pedagogia do capital, 

pedagogia das competências e da empregabilidade. Trata-se da pedagogia que visa à 

formação do cidadão mínimo, fácil de manipular e de explorar”. 

Em face às novas características dos modos de produção, a competência passa a 

assumir um novo significado, referindo-se a uma modalidade específica de trabalho, que 

demanda forte articulação entre as dimensões psicomotora, cognitiva e afetiva (fazer, saber 

e ser), para o que é fundamental o domínio dos conhecimentos científico-tecnológicos e 

sócio-históricos, adquiridos através de extensa, continuada e bem qualificada escolaridade. 

Ramos (2005) insiste na necessidade de se resgatar a centralidade do ser humano 

no cumprimento das finalidades da educação profissional e, por outro lado, na superação da 

pedagogia das competências que, segundo a autora, é a negação do ser humano como 

sujeito pleno de potencialidades, devido à insistência da adaptação de personalidade à 

flexibilidade do mercado de trabalho.  



Mais que saber-fazer, competência é saber-ser. Nesse sentido, Ferretti (2004) 

sugere que os estudos sobre as relações entre trabalho e educação poderiam ser refinados 

com a utilização do conceito de qualificação profissional como relação social, inclusive na 

formação dos professores do ensino público. Ou seja, para se qualificarem os alunos, há um 

trabalho primeiro, a capacitação dos professores.  

Como encarar a qualificação dos professores, se estes, diferentemente 
dos operários, que são os sujeitos dos processos qualificantes 
discutidos pela sociologia do trabalho, não atuam no mesmo contexto 
daqueles, ou seja, na empresa, e especialmente a empresa fabril, mas 
sim no setor de serviços, mais precisamente nos serviços públicos? 
Faria sentido discutir sua qualificação profissional (não simplesmente 
sua formação por competências) segundo os mesmos parâmetros que 
vêm sendo utilizados para a formação dos trabalhadores dessas 
empresas? (FERRETTI, 2004, p.420). 

 

Segundo Deluiz (1996), a qualificação dos trabalhadores é muito difícil de ser 

observada, pois envolve o conjunto de competências acionado numa situação concreta de 

trabalho, que se caracteriza pela articulação dos vários saberes oriundos de várias esferas 

(formais, informais, teóricos, práticos e tácitos) para resolver problemas; daí o 

enfrentamento de situações de imprevisibilidade e a mobilização da inteligência para fazer 

face aos desafios do trabalho. Em uma proposta de educação crítica, o conjunto de 

competências cognitivas amplia-se para competências organizacionais e metódicas; 

competências comunicativas; competências sociais; competências comportamentais e 

competências políticas. A autora ressalta que o conjunto das competências individuais e 

coletivas do trabalhador “não se constitui como estoque de conhecimentos e habilidades, 

fixo no tempo, mas como fluxo, pois é mobilizado e desmobilizado em um processo 

seqüencial de ajuste no mercado interno e externo de trabalho” (DELUIZ, 1996, p. 4). 



Desta forma, a qualificação depende da conduta e estratégias empresariais e da consciência 

de organização dos trabalhadores.  

Esta autora adverte sobre a adoção do conceito de competência de maneira 

acrítica, pois corre o risco de tornar-se instrumentalizante e tecnicista, “formando 

trabalhadores descartáveis pela rápida obsolescência de conhecimentos, adquiridos de 

forma imediatista e sem os aprofundamentos necessários” (DELUIZ, 1996, p.7). Menciona, 

também, os riscos da adoção do modelo de competência, quando não se considera a 

dimensão política da educação, como ênfase nos aspectos estritamente técnicos da 

competência; perspectiva individualizante da competência, desconhecendo-se as 

qualificações coletivas e preocupação com o produto, com o resultado, e não com o 

processo em adquiri-las.  

Pelo exposto, o caráter ideológico do conceito de competência precisa ser 

adequadamente analisado em suas relações com o mundo do trabalho, devido aos seus 

múltiplos significados.  A formulação deste modelo e sua implementação têm, entretanto, 

ocorrido de forma diferenciada em função de vários fatores:  

da ênfase atribuída ao foco no mercado de trabalho ou no indivíduo; da 
articulação ou desarticulação entre formação geral e formação 
profissional; dos distintos modelos epistemológicos que orientam a 
identificação, definição e construção de competências – condutivista, 
funcionalista, construtivista ou crítico –; e dos diferentes enfoques 
conceituais de competências adotados: centrados no indivíduo e na 
subjetividade do trabalhador ou no coletivo de trabalhadores e no 
contexto em que se insere o trabalho e o trabalhador (DELUIZ, 2001, 
p.17). 

 

O fato pode ser observado nas políticas de educação profissional do Ministério de 

Educação e Cultura, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Saúde, com 

diferentes concepção e implementação do modelo das competências: o MEC toma por foco 



as exigências do mundo do trabalho; o MTE , através do Planfor28, visa à empregabilidade29 

e o MS, através do Profae30, visa à articulação entre a educação geral e a educação 

profissional, ressalta Deluiz (2001). 

As diferentes concepções que perpassam o modelo das competências sinalizam 

para a existência de várias matrizes teórico-conceituais que orientam a definição e a 

construção de competências e direcionam a formulação e a organização do currículo. Essas 

matrizes podem ser assim identificadas: 

Quadro 3 – Matrizes Teóricas  
A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR NA PRÁTICA PEDAGÓGICA MATRIZES 

LIMITES POTENCIALIDADES 

Condutivista/ 
 behaviorista 

Descrição de funções e tarefas 
dos processos produtivos, 
pautada pelas necessidades e 
demandas do mercado na ótica 
do capital. 

Ênfase no desempenho efetivo.  
A competência é, sobretudo, uma habilidade que reflete 
a capacidade da pessoa e descreve o que ela pode fazer, 
e não o que ela faz, independente da situação ou 
circunstância. 

Funcionalista 

Descrição de funções e tarefas 
dos processos produtivos, 
pautada pela relação com o 
mercado, a tecnologia e as 
relações sociais e institucionais. 

Ênfase nos resultados, e não nos processos. 
A lógica de construção de competências é dedutiva, 
partindo-se das funções mais gerais para as mais 
específicas.  

Construtivista 

 
Competências voltadas para o 
mercado e aos objetivos e 
potencialidades do trabalhador. 

Ênfase nos esquemas operatórios mentais e domínios 
cognitivos superiores na mobilização dos saberes. Um 
dos princípios desta abordagem é a busca do coletivo, 
tanto na análise do trabalho em suas relações com o 
contexto, quanto na capacitação individual, 
compreendida dentro de uma capacitação coletiva. 

Crítico-
emancipatória 

       (em construção) 

Não se pauta pelas necessidades 
e demandas do mercado na ótica 
do capital. 

Ressignificação do modelo de competências, ênfase na 
compreensão e transformação do mundo. A 
aprendizagem dos saberes disciplinares é acompanhada 
da aprendizagem dos saberes gerados nas atividades de 
trabalho: conhecimentos, valores, histórias e saberes da 
experiência. Enfatiza a construção de competências para 
a autonomia e para a emancipação de relações de 
trabalho alienadas, para a compreensão do mundo e 
para a sua transformação. 

(Fonte: DELUIZ, 2001, p.19-22) 

 

                                                
28 Plano Nacional de Educação Profissional 
29 Empregabilidade “entendida não apenas como capacidade de obter um emprego, mas sobretudo de se 
manter em um mercado de trabalho em constante mutação” (DELUIZ, 2001, p.18). 
30 Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem. 



Diante dessas concepções de competência, a autora enfatiza que as escolhas em 

educação não são neutras e que os conceitos expressam as características e os interesses dos 

grupos e das forças sociais que os elaboram. Por isso, torna-se imprescindível enfrentar o 

desafio de propor alternativas ao modelo de educação profissional vigente, calcado na 

noção de competências em suas concepções não-críticas, que enfrentem e dêem respostas à 

dinâmica e às transformações do mundo do trabalho, na perspectiva dos interesses dos 

protagonistas sociais: os trabalhadores. “A ressignificação da noção de competências é, 

portanto, uma tarefa válida e urgente” (DELUIZ, 2001, p.23). 

  Essa ressignificação apontada por Deluiz como necessária é operacionalizada em 

Depresbiteris (2005, p.11): 

A concepção de educação como processo de mudança, como 
construção para a formação de um profissional e um cidadão, implica 
no compartilhamento de responsabilidades entre docente e aluno, em 
mudança nos modos de aprender e ensinar, em transformação dos 
paradigmas de referência do que é educar. O professor, mais do que um 
profissional de uma área, deve ser considerado e preparado para ser um 
mediador do educando em seu aprendizado. 

 

Nesse sentido, estamos falando da necessidade de mobilização integrada dos saberes 

teóricos e práticos, da reformulação dos currículos da Educação Profissional, da inovação 

nos conteúdos e nas formas de capacitação dos professores. 

Perrenoud (2001), fundamentado em Bourdieu (1972) busca delimitar a essência da 

“natureza” das competências profissionais, na qual uma parte considerável da ação 

pedagógica estaria fundamentada, não de imediato sobre os conhecimentos, mas sim sobre 

o “habitus – um conjunto estruturado de esquemas de percepção, avaliação, decisão e ação, 

através do qual somos capazes de enfrentar uma grande diversidade de situações 

cotidianas” (PERRENOUD, 2001, p.162).  



À primeira vista, Maurice Tardif e Clermont Gauthier (1993) trabalham a noção de 

conhecimentos profissionais, numa perspectiva diferente de Perrenoud (2001). Enquanto 

este demonstra que os esquemas de pensamento e ação que guiam o comportamento do 

professor são em grande parte inconscientes; Tardif e Gauthier, sem excluir a força do 

habitus na ação, enfocam as competências profissionais relacionadas à capacidade de 

racionalizar a própria prática, criticando-a, revisando-a e sempre buscando fundamentá-la 

com as razões de cada ação. Em suma, o habitus está implícito na noção de competência, 

onde a formação deste consiste na capacidade de auto-regulação através da tomada de 

consciência, da análise, do questionamento, do exercício da lucidez e da coragem. É, pois, 

uma capacidade indispensável aos professores comprometidos com o processo de mudança 

que permeia a educação profissional. 

Gomes e Marins (2004) também concordam no aspecto fundamental do papel 

reservado aos professores envolvidos na educação profissional, pois não se pode falar em 

desenvolvimento de competências, em busca da multifuncionalidade e em identidade 

profissional, se o mediador mais importante desse processo, o professor, não estiver 

adequadamente preparado para essa ação educativa.  

Apesar das inúmeras contradições que se expressam desde a organização do 

trabalho docente, inadequado à implementação da pedagogia das competências, até a falta 

de subsídios teórico-conceituais consistentes para uma prática pedagógica fundada em 

competências, passa pela carência de diversos recursos e chegando ao pouco interesse 

docente com o próprio desenvolvimento profissional.  

Querendo ou não, as equipes escolares são instadas a adequar-se às políticas 

educacionais que visam promover a articulação entre o ensino médio e a educação 

profissional técnica de nível médio, favorecendo a transição entre a escola e o mundo do 



trabalho, capacitando jovens e adultos com competências e habilidades para o exercício de 

uma atividade produtiva.  

 



3. EDUCAÇÃO, TRABALHO E MEIO AMBIENTE NO CONTEXTO DA 
GLOBALIZAÇÃO NEOLIBERAL  

 
Limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas 
interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, 
conscientemente ou não, o objetivo de uma transformação social 
qualitativa. Do mesmo modo, contudo, procurar margens de reforma 
sistêmica na própria estrutura do sistema do capital é uma contradição 
em termos. É por isso que é necessário romper com a lógica do capital 
se quisermos contemplar a criação de uma alternativa educacional 
significativamente diferente (MÉSZÁROS, 2005, p. 27). 

 

Este capítulo divide-se em cinco seções. A primeira faz uma reflexão sobre os 

padrões insustentáveis da produção, demonstrando que o Homem, ao transformar o meio 

ambiente, modificou o equilíbrio dinâmico da natureza, cuja conseqüência não é mais 

ficção científica.  

A segunda seção aborda a trajetória da educação ambiental, visando resgatar o 

processo de politização e da emergência de uma consciência ambiental no contexto da 

globalização. 

A terceira faz o mapeamento das diferentes concepções de desenvolvimento 

sustentável, meio ambiente e educação ambiental, ou seja, as matrizes teóricas em que estão 

ancoradas e seus reflexos nas abordagens e nas práticas educacionais. 

Na quarta seção, tratamos, especialmente, da concepção de educação ambiental, 

gerada a partir das recomendações da Conferência de Tbilisi (1997), a qual deve integrar 

dimensões físico-naturais, socioeconômica, política, histórica, geográfica, cultural e 

ecológica, articuladas a conhecimentos, habilidades, valores e atitudes e compatibilizadas 

com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Ou seja, a educação ambiental que 

contemple a construção de novos valores sociais, através da aquisição de conhecimentos, 

hábitos, atitudes, competências e habilidades para a conquista e a manutenção do direito ao 



meio ambiente equilibrado. 

Na quinta e última seção são enfocadas as competências socioambientais31, 

fundamentais na formação de técnicos em meio ambiente. As discussões apresentadas nesse 

capítulo servirão como parâmetro de análise das práticas docentes do Curso Técnico em 

Meio Ambiente do C.E. Presidente Kennedy, nosso foco de análise. 

 

3.1. Os padrões insustentáveis de produção  

[...] 
Voa, bicudo 
Voa, sanhaço 
Vai, juriti 
Bico calado 
Muito cuidado 
Que o homem vem aí 
O homem vem aí 
(HOLANDA)32 
 

 

Vivemos um tempo de muitas contradições. Em termos globais, o século XX 

testemunhou, por um lado, o maior e o mais rápido avanço tecnológico da história da 

humanidade, por outro, conheceu também as maiores agressões ao meio ambiente e aos 

seres humanos. 

                                                
31 Essa discussão iniciou-se na UNESA, através do projeto “Habilidades e Competências Socioambientais na 
Educação Profissional: um estudo das ONGs do Rio de Janeiro” (CASTRO; GONZALEZ; SANTOS, 2002), 
parte do projeto integrado “Meio Ambiente, Trabalho e Educação: Políticas Educacionais e Atores Sociais”, 
investigando os conteúdos de cursos oferecidos pelas ONGs sobre o mundo do trabalho e a qualidade de vida. 
Não tivemos a preocupação de analisar as competências relacionadas ao perfil do técnico ambiental formado 
através da proposta curricular orientada pelos Referenciais Curriculares Nacionais - Meio Ambiente, posto 
que nos fundamentamos em Novicki e Gonzalez (2003), que concluíram sobre a impossibilidade de formar 
técnicos em meio ambiente críticos e comprometidos com a superação da degradação socioambiental. Este 
estudo investigativo, dando prosseguimento àquela discussão, apresenta uma proposta de competências 
socioambientais, que possa atender à visão crítico-transformadora da matriz da eqüidade, no que tange à 
Educação Ambiental.   
32 HOLANDA, Chico Buarque. Passaredo. Disponível em: 
<http://chico-buarque.letras.terra.com.br/letras/80825/ > Acesso em 2/06/2007. 



No Brasil, dispomos da mais sofisticada pesquisa de ponta na área da engenharia 

genética mas, em contrapartida, há brasileiros morrendo de malária, dengue e tuberculose. 

Se, por um lado, nos tornamos auto-suficientes em petróleo, por outro, ainda temos 

brasileiros, sem usufruir a energia elétrica. De um lado, cidades maravilhosas, do outro, 

muitos bairros cobertos pelo lixo e ainda sem saneamento básico. Possuímos uma Política 

Nacional de Educação Ambiental33, entretanto, de modo geral, a preocupação brasileira 

com o meio ambiente não leva à transformação da degradação ambiental, configurando-se 

em uma consciência de baixa qualidade (CRESPO, 2002).  

O aquecimento global não é mais ficção científica. É um fato real e nem os mais 

renitentes defensores do modelo de desenvolvimento atual, como os EUA, negam sua 

existência. O Pólo Norte está derretendo e as condições climáticas estão cada vez mais 

extremas. As estações estão perplexas! Inverno que parece primavera, verão que parece 

inverno. E, ao que parece, quase seis bilhões de pessoas, consumindo e poluindo, não 

percebem que as fábricas, os aviões e carros; as experiências nucleares; as queimadas nas 

florestas tropicais; os derramamentos de óleo nos oceanos estão aquecendo o planeta.  

No início de fevereiro de 2007, aconteceu em Paris e foi veiculado na mídia34 o 

Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática das Nações Unidas (IPCC). Este 

comitê – o principal comitê científico internacional encarregado de analisar o problema – 

formado por 2.500 cientistas de 130 países, inclusive o Brasil, confirma o que muitos 

cidadãos vêm percebendo: “o aquecimento do sistema climático é inequívoco”, a causa é 

                                                
33 PNEA, instituída através da Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, um instrumento legal que contempla a 
obrigatoriedade da inserção da Educação Ambiental em todos os setores da sociedade, incluindo o ensino 
formal em todos os níveis e modalidades de ensino. 
34 Disponível em: 
 <http://jornalhoje.globo.com/>.  Acesso em 02/02/2007. 
<http://bomdiabrasil.globo.com/Jornalismo/BDBR/0,F0-3354,00.html>. Acesso em 02/02/2007. 
 



“muito provavelmente” humana e o efeito “continuará pelos próximos séculos”.  Os 

especialistas do IPCC basearam suas estimativas no compêndio das pesquisas científicas 

realizadas nos últimos seis anos, para corrigir os dados do relatório de 2001, entre eles, que 

o grau de certeza de que a causa desse aquecimento é a atividade humana cresceu de 60% 

para 90% de probabilidade.  

Fundamentados nesses seis anos de coleta e análise de dados, os cientistas fizeram 

previsões assustadoras sobre a queima de combustíveis fósseis em usinas para gerar energia 

e a atividade agrícola que estão transformando o clima do planeta. Eles previram que, até o 

fim do século, a temperatura média será 3ºC mais quente, mas o aquecimento pode chegar a 

até 5ºC; o nível dos oceanos vai subir mais de meio metro e o clima, como o conhecemos, 

vai desaparecer – ondas de calor intenso, chuvas mais fortes e fora de época, ciclos de seca 

e furacões mais raros e mais destruidores.  

Os pobres vão sofrer mais e vão sofrer antes, mas nenhum país ficará imune às 

mudanças. A calota polar no norte pode desaparecer totalmente nos verões – e com ela, o 

urso polar; a grande barreira de recifes de coral da Austrália deve virar um ecossistema 

morto; a China, que caminha para ser o maior poluidor do planeta em 2009, gerando a 

carvão 85% da energia que alimenta seu crescimento, vai ser um dos países mais afetados 

pela falta de água por causa do degelo das geleiras dos Andes ao Himalaia; bilhões de 

pessoas vão sofrer racionamento de água e, não importa o que fizermos, as mudanças vão 

continuar durante séculos.  

Contudo, o relatório já está sendo criticado por ser conservador demais, pois, para 

ter aprovação de todos os países membros, algumas simulações que previam maior 

aumento da temperatura e do nível dos oceanos ficaram de fora. O lado bom dessa 



unanimidade é que, agora, o mundo inteiro reconhece que o aquecimento global existe e 

precisa ser combatido.  

Foi-se o tempo em que a questão ambiental era assunto dos profissionais da área. 

Hoje, a importância da preservação do meio ambiente exige a conscientização de todos, 

pelo bem-estar e qualidade de vida de cada indivíduo, pela sobrevivência do Homem como 

espécie. Tanto que o tema da Campanha da Fraternidade/200735 tem por título 

“Fraternidade e Amazônia”, com o lema “Vida e missão neste chão”. 

No Prefácio da obra de Trigueiro (2003, p.9-10), a Ministra do Meio Ambiente do 

governo Lula, Marina Silva, afirma que “fala-se para o espelho”. Há um acúmulo de 

conhecimento que circula muito pouco na sociedade. Acontecem muitos eventos que 

abordam muitos conceitos, teorias que são substituídas velozmente. Entretanto, o 

conhecimento não é transformado em fazeres, em tecnologias, capazes de substituir coisas e 

comportamentos. “Falta-nos, hoje, um ‘evento’ com capacidade de mudar rumos e 

pensamentos, acelerando o fluxo das mudanças”. 

O Homem, ao transformar o meio ambiente, modificou o equilíbrio dinâmico da 

natureza. Os recursos naturais que pareciam abundantes, quase infinitos, começaram a ficar 

escassos. Kishiname et. al. (2002, p.378) afirmam que: 

Estamos diante de uma crise ambiental absoluta, tanto no país como em 
escala global. [...] A quase metade da água disponível, mas não 
utilizada, encontra-se muito distante dos centros urbanos onde a 
escassez já está presente. É o caso, no Brasil, da bacia Amazônica, que 
representa quase 80% dos recursos hídricos em território brasileiro. Por 
outro lado, a escassez de água já é realidade nas grandes capitais do 
Nordeste e do Sudeste. [...] A água, o ar puro, o solo fértil e a 
diversidade biológica são elementos essenciais à vida. 

                                                
35 A Campanha da Fraternidade é um movimento internacional da Igreja católica, que, no Brasil, “terá como objetivo 
chamar todos à conversão, à solidariedade, a um novo estilo de vida e a um projeto de desenvolvimento baseado nos 
valores humanos e evangélicos. Provocar uma reflexão na sociedade do Brasil e do mundo que desperte a necessidade de 
conhecer os valores presentes nos povos da Amazônia, sua maneira secular e criativa de viver e se organizar e sua história 
de resistência contra as agressões dos modelos econômicos e culturais que lhes foram impostos.” Côn. José Carlos Dias 
Toffoli, secretário-executivo da Campanha da Fraternidade (O DOMINGO. Ano LXXV, remessa I, 14/01/2007. Nº 3). 



 

Da crise do petróleo (1973-1979), que desestabilizou a economia mundial e 

provocou severa recessão nos EUA e na Europa, à duvidosa sustentabilidade dos sistemas 

econômicos nos anos de 1990, acrescentando-se o crescimento desordenado da população 

mundial, o processo de globalização (IANNI, 1994), a reestruturação produtiva (HARVEY, 

1996), a adoção das políticas neoliberais (FIORI, 1997), os desequilíbrios ecológicos 

(CORAGGIO, 1996), eis alguns dos eventos do “breve” século XX (HOBSBAWN, 1995). 

Crise econômica, crise energética, crise social, crise ecológica, crise educacional, 

crise moral... Em meio a tantas crises, Leonardo Boff36 observa que todas essas crises se 

encontram na crise do tipo de sociedade que criamos nos últimos 400 anos. Esta crise é 

global, porque este tipo de sociedade se difundiu, ou foi imposto, em várias partes do 

mundo. De um lado, pobreza e miséria e, do outro lado, acumulação e riqueza. Poucos 

países ricos e muitos países pobres. 

Na presente conjuntura mundial, segundo Acselrad; Leroy (1999, p. 13) há dois 

tipos de miopia que comprometem a sociedade: 

De um lado, a miopia do curto prazo, ditando as ações pela urgência e 
pelo lucro imediato; de outro, a do anonimato, em que o mundo passa a 
ser governado por redes mundiais impessoais de empresas financeiras e 
industriais gigantes sem nenhuma responsabilidade social, a não ser a 
de prestar contas a seus acionistas. O efeito dessas tendências é 
particularmente nocivo nas economias periféricas, nas quais as 
escolhas sociais passam a depender da redefinição dos termos da 
integração aos fluxos do capital internacionalizado, sempre ao sabor 
das crises cambiais, do enfraquecimento das moedas nacionais e da 
crescente incapacidade dos governos de desenvolverem políticas 
públicas. Assim, vemos a saúde da população subordina-se à saúde dos 
bancos, a educação cidadã torna-se mercadoria regulada pelas 
necessidades do mercado global, e o meio ambiente ser reduzido à 
condição de objeto residual de políticos comprometidos 
fundamentalmente com a prosperidade do sistema financeiro. 

                                                
36 BOFF, L. Ecologia social: pobreza e miséria. Disponível em: 
<http://www.leonardoboff.com/site/vista/outtros/ecologia-social.htm>.  Acesso em 20/03/2006. 



 

Para Trigueiro (2005), estamos diante de um impasse civilizatório, cultivado nas 

entranhas de um modelo de desenvolvimento que vem exaurindo, em velocidade 

assustadora e numa escala sem precedentes, os recursos naturais não-renováveis do planeta, 

com impactos negativos sobre a qualidade de vida da população. Os atuais modos de 

produção e de consumo constituem o eixo de sustentação desse modelo, que tem como 

norte magnético a maximização dos lucros e o entendimento de que a natureza é apenas, ou 

acima de tudo, fonte de matéria-prima e energia. 

Em suma, o desenvolvimento que ora usufruímos é desigual e combinado, inerente 

ao modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo em que são produzidos os avanços 

científicos e tecnológicos, o aumento da produtividade e da expectativa de vida, também, 

produzem-se conseqüências perversas: intensifica-se, de um lado, a desigualdade social, 

que exclui uma grande maioria de pessoas da vida econômica e do acesso ao trabalho; do 

outro, a destruição da natureza.  

A questão ambiental é um tema estratégico e urgente, uma vez que a defesa e a 

melhoria do meio ambiente, para as gerações presentes e futuras, deveria constituir o 

objetivo imediato de todas as nações. Queremos destacar que a problemática ambiental, ou 

melhor, a questão socioambiental é um tema vigente, preocupante e de responsabilidade 

coletiva. Pádua (1987, p.8) destaca que:  

A brutalidade da explosão dos problemas ambientais, ligada ao 
surto de urbanização e industrialização das últimas décadas, 
provocou inúmeras mobilizações na sociedade e influenciou a 
ação de partidos e dos governos. Cada vez mais esse é um tema 
importante para a opinião pública e uma questão central para o 
desenvolvimento futuro do país. 

 



Nesse contexto, consideramos importante a reflexão de Pádua (1987) sobre as 

origens da ecologia política no Brasil e as primeiras manifestações da reflexão política 

sobre as relações entre natureza e sociedade no Brasil, ou seja, sobre o que viria a ser 

chamado de desenvolvimento sustentável. Afinal, como a questão ambiental chegou ao 

Brasil? Como surge? Como começou? Qual foi a trajetória da educação ambiental no 

Brasil? (Vide síntese no ANEXO 1). 

 

3.2. Os caminhos da Educação Ambiental no Brasil 

A educação ambiental não é neutra, é ideológica. Traduz-se em atos 
políticos, que visam ou a manutenção da correlação de forças sociais na 
atual configuração, ou a sua transformação (LAYRARGUES, 12999, 
p.140) 
 

A educação ambiental busca em sua ação humanizadora, porque educativa, a 

construção de uma prática social e uma ética ambiental que redefinam as relações dos 

homens com o ambiente em que vivem e as relações que estabelecem entre si. Portanto, sua 

prática social de conhecimento – a pesquisa – exige a articulação entre conhecimento e 

ação. Isso significa pensar que, na universidade, essa profunda articulação se dá, também 

pela articulação entre ensino, pesquisa e extensão (TOZONI-REIS, 2003). 

Foram necessários cinco séculos, mais precisamente 499 anos para politizar a 

educação ambiental no Brasil. Conseguimos dar grandes passos no tocante à legislação 

ambiental, entretanto a conscientização ainda é muito falada e pouco praticada. O nosso 

objetivo ao proceder ao seguinte levantamento cronológico é para destacar o contexto 

histórico no qual a educação ambiental foi, e está sendo, construída. 



Nos primórdios da história do Brasil havia dois tipos de olhar: o renascentista – 

fascinado com os relatos de viagem e o alargamento dos horizontes pela descoberta de 

novas regiões; e o mercantilista – interessado em expandir o comércio, estabelecer novos 

monopólios, explorar novas riquezas e aumentar a renda dos Estados nacionais em 

construção (PÁDUA, 1987). 

Durante a colonização, a relação com a terra descoberta foi predatória e displicente, 

na qual a mentalidade exploradora impedia a constituição de uma vida mais orgânica no 

Brasil. Segundo Ambrósio Fernandes Brandão, em sua obra Diálogos das Grandezas do 

Brasil, escrita em 1618: 

 [...] Não há homem em todo esse estado que se disponha a 
plantar árvores frutíferas, nem fazer criação de gado e outras[...] 
E daqui nasce haver carestia e falta dessas cousas, e o não 
vermos no Brasil quintas,  pomares e jardins, tanques d’água e 
grandes edifícios como na nossa Espanha (PÁDUA, 1987, p.21). 

 

No século XVIII, a reflexão sobre a natureza não se limitava à sua inteligibilidade, 

mas sim em termos do uso que se poderia fazer dessa natureza cujas leis se buscavam 

entender e explicar. Em 1790, no estudo Memória sobre a Pesca das Baleias e a Extração 

do seu Azeite, com Algumas Reflexões a Respeito das Nossas Pescarias; e com a 

publicação, em 1823, das Obras Científicas, Políticas e Sociais, José Bonifácio de Andrada 

e Silva revoltava-se com algumas práticas brasileiras. Segundo Pádua (1987, p. 30), a 

concepção de natureza do “Patriarca da Independência” não era a de algo a ser contemplado 

e preservado em sua pureza original, mas a de um recurso básico a ser utilizado para o 

desenvolvimento social e material.  O que o irritava profundamente era o mau uso e o 

desperdício desse recurso, como aparece no seguinte texto: 

Nossas terras estão ermas, e as poucas que temos roteado são mal 
cultivadas, porque o são por braços insolentes e forçados; nossas 



numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos e instruídos, 
estão desconhecidas ou mal aproveitadas; nossas preciosas matas 
vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado da ignorância 
e do egoísmo; nossos montes e encostas vão-se escalvando 
diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas 
fecundantes, que favorecem a vegetação e alimentam nossas 
fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, em menos de dois 
séculos, ficará reduzido aos paramos e desertos da Líbia. Virá 
então esse dia (dia terrível e fatal), em que a ultrajada natureza se 
ache vingada de tantos erros e crimes cometidos.37 

 

Na segunda metade do século XIX é que vamos encontrar algumas medidas mais 

práticas contra a destruição das nossas matas, mediante os protestos de Joaquim Nabuco e 

André Rebouças, herdeiros intelectuais de José Bonifácio, que faziam o uso racional do 

meio ambiente, mas relacionando-o à questão social. Curiosamente, esses autores refletem 

um movimento diferente do que aconteceu no Romantismo do século XIX, onde o tema 

natureza e índios estavam presentes na poesia e nos romances dos autores brasileiros38, 

entretanto não havia uma reflexão mais crítica e profunda sobre a relação entre natureza e 

política. Esta reflexão vai aparecer na obra de Euclides da Cunha, o mais brilhante escritor 

brasileiro influenciado pelo cientificismo do século XIX (PÁDUA, 1987). 

Após a II Guerra Mundial, o mundo iniciou um ciclo de crescimento desenfreado de 

produção e de consumo – “Era de Ouro” (HOBSBAWM, 1995).  Constatou-se uma ânsia 

de crescimento econômico a qualquer custo e uma compulsão pelo consumo, que coloca 

toda a humanidade diante de catástrofes como a fome, o desemprego em massa, a crise 

energética, a proliferação de doenças (dengue, AIDS), a intensificação de secas e 

enchentes, a poluição, a extinção da fauna e da flora, a escassez de água potável, o 

                                                
37 Pádua, 1987, p. 26 apud José Bonifácio de Andrada e Silva, Obras Científicas, Políticas e Sociais. Santos: 
Imprensa Oficial, 1963, vol. II, p. 156.  
38 Segundo Coutinho (1968), os autores românticos brasileiros que se destacaram com essa temática foram 
José de Alencar com os romances indianistas “O Guarani” e “Iracema” e o poeta Gonçalves Dias com 
“Canção do Tamoio”, “Canção do Exílio” e “Y Juca Pirama”. 



desmatamento e a desertificação, entre outras. Em síntese, estava ocorrendo a destruição 

das bases do processo de acumulação capitalista, ou seja, a intensificação da 

desigualdade/exclusão social e da degradação dos trabalhadores e dos recursos naturais.  

No final dos anos de 1960, mais precisamente em abril de 1968, um pequeno grupo 

formado por chefes de estado, economistas, pedagogos, humanistas, industriais, banqueiros, 

líderes políticos, cientistas, ambientalistas e sociedade civil mobilizaram-se a fim de 

analisar a questão ambiental. O Clube de Roma39 chegou à conclusão que os recursos 

naturais são finitos e, portanto, o modo de produção de mercadorias também. 

A preocupação da comunidade internacional com os limites do desenvolvimento do 

planeta ganhou intensidade, tanto que, a partir da década de 1970, começam a acontecer as 

conferências internacionais. Em 1972 – Conferência de Estocolmo, promovida pela ONU, 

considerada um marco do movimento em prol do ecodesenvolvimento/desenvolvimento 

sustentável e da Educação Ambiental; 1975 – Conferência de Belgrado, promovida pela 

UNESCO, na qual foram formulados os princípios e as orientações para o Programa 

Internacional da Educação Ambiental.  

Em 1977, em Tbilisi (capital da Geórgia, ex-URSS), acontece Primeira Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental, promovida pela UNESCO, na qual se 

refletiram as ações iniciadas na Conferência de Estocolmo e foram definidos os princípios 

orientadores da educação ambiental, enfatizando seu caráter interdisciplinar, crítico, ético e 

                                                
39 “Os Limites do Crescimento” (1972) – primeiro relatório do Clube de Roma. O estudo concluía que, 
mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, o 
limite de desenvolvimento do planeta seria atingido, no máximo, em 100 anos, provocando uma repentina 
diminuição da população mundial e da capacidade industrial. O estudo recorria ao neo-malthusianismo como 
solução para a iminente “catástrofe”. O Clube de Roma é uma organização não-governamental, cujo foco são 
os problemas globais de longo prazo, que não podem ser resolvidos inteiramente por governos ou pelo setor 
privado. 
Disponível em: 
 <http://www.fiesp.com.br/download/acao_politica/clube_roma.pdf>. Acesso em 24/02/2007. 
 <http://www.ibps.com.br /indexprint.asp?idnoticia=2580>. Acesso em 24/02/2007. 



transformador. Nos documentos finais de Tbilisi foram firmados as definições, os 

objetivos, os princípios orientadores, as finalidades, e as estratégias pertinentes, em nível 

nacional e internacional, para o desenvolvimento da educação ambiental, através de 

recomendações que até hoje são adotadas mundialmente.   

Tbilisi foi um marco histórico para a evolução na abordagem das questões 

ambientais, pois foram incorporados aspectos econômicos e socioculturais às concepções 

que, anteriormente, enfatizavam apenas os aspectos naturais. A partir de então, a educação 

ambiental passou a ser considerada como um campo de ação pedagógica, adquirindo 

relevância e vigência internacionais, deixando claro que não se trata de um ramo da ciência 

ou uma matéria de estudos separada, mas de uma ação integral permanente. A educação 

ambiental é um elemento essencial para uma educação global, orientada para a resolução 

dos problemas, em favor do bem-estar da comunidade humana. É através dela que as 

pessoas poderão desenvolver o senso crítico e as habilidades necessárias para descobrir os 

sintomas e as causas reais dos problemas ambientais; poderão perceber a importância de 

utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de métodos para a aquisição de 

conhecimentos capazes de resolver os problemas ambientais que se apresentem, sem 

esquecer da necessidade de realização de atividades práticas e de experiências pessoais. 

Educação ambiental, depois de Tbilisi, chama atenção para a importância das 

relações natureza-sociedade. Observa-se assim, que as questões ambientais não devem ser 

reduzidas às questões ecológicas, mas, sim, devem estar vinculadas aos aspectos político-

econômicos e socioculturais das sociedades. Esta concepção de meio ambiente que integra 

fatores naturais e sociais, é o que entendemos por socioambiental. 

Em suma, a partir de Tbilisi aconteceu um salto qualitativo, uma vez que através da 

divulgação de informações, fez crescer a importância da sensibilidade diante das questões 



ambientais, principalmente entre as populações mais ricas e com maior nível de educação. 

Nesse contexto, as ONGs (educação não-formal) desempenham também um importante 

papel para a ampliação da compreensão dos problemas ambientais, posto que, assim como 

a educação formal, as ONGs podem oportunizar uma educação ambiental que surge como 

resposta à degradação ambiental e à queda da qualidade de vida .  

Em 1979, promovido pela UNESCO, realizou-se o Seminário sobre Educação 

Ambiental para a América Latina, em São José, Costa Rica, cujas discussões foram 

conduzidas à luz dos temas já desenvolvidos por outros encontros internacionais, 

principalmente o de Tbilisi.   

Em 1983, por decisão da Assembléia Geral da ONU, foi formada a Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Comissão Brundtland, que, em 1987, 

divulgou o Relatório Brundtland, com a formulação dos princípios do desenvolvimento 

sustentável: 

Uma primeira concepção de desenvolvimento sustentável é a que foi 
proclamada pelo Relatório Brundtland, produzido pela Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, como 
aquele ‘que atende às necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 
necessidades’ (ACSELRAD, 1999, p. 17), isto é, aquele que garante um 
crescimento econômico vigoroso e, ao mesmo tempo social e 
ambientalmente sustentável (NOVICKI; GONZALEZ, 2003, p.104). 

 

Passados dez anos da Conferência de Tbilisi, em 1987, realizou-se o Congresso 

Internacional sobre a Educação e Formação Ambientais (Moscou, Rússia), promovido pela 

UNESCO/UNEP/IEEP40. Segundo Dias (2000), os membros desse Congresso não 

encontraram sinais de que a crise ambiental houvesse diminuído, pelo contrário, aumentou 

                                                
40 UNESCO - Organização das Nações Unidas e UNEP - United Nations Environment Program. 



o abismo entre as nações e se espalhou pelo mundo as mazelas dos modelos de 

desenvolvimento econômico adotados.  

Considerando que as soluções tecnológicas que permearam as décadas de 1970 e 

1980 trouxeram muito mais problemas do que soluções, os membros desse Congresso 

concordaram com a necessária promoção da conscientização, através da transmissão de 

informações e no desenvolvimento de hábitos, habilidades, atitudes e comportamentos 

individuais e coletivos na promoção de valores, estabelecendo critérios e orientações para a 

resolução dos problemas ambientais. Dias (2000, p.141) destaca como importante 

observação do Congresso de Moscou: 

A maioria dos problemas ambientais tem suas raízes em fatores 
políticos, sociais e culturais, que não podem ser previstos ou resolvidos 
por meios puramente tecnológicos. Devemos agir primeiramente sobre 
os valores, atitudes e comportamentos dos indivíduos e grupos, em 
relação ao seu meio ambiente. 
 

Sendo assim, a importância deste Congresso incide na formulação da "Estratégia 

Internacional de ação em matéria de educação e formação ambiental para o decênio de 

1990" (DIAS, 2000, p.145), na qual se ressalta a necessidade de atender prioritariamente à 

formação de recursos humanos nas áreas formais e não-formais da educação ambiental e na 

inclusão da dimensão ambiental nos currículos de todos os níveis de ensino. Isto é, a 

mudança de comportamento só aconteceria mediante a formação de: 

[...] cidadãos com conhecimentos científicos e tecnológicos e as 
qualidade morais necessárias que lhes permitam desempenhar um papel 
efetivo na preparação e no manejo de processos de desenvolvimento, 
que sejam compatíveis com a preservação do potencial produtivo, e dos 
valores estéticos do meio ambiente (DIAS, 2000, p.149). 

 

Diante da problemática relativa ao conteúdo, métodos e estratégias de uma 

educação e formação que venha a corresponder aos princípios e objetivos da educação 



ambiental, muitos países41 iniciaram trabalhos de pesquisa e experimentação na área 

educacional, concebendo: 

novas maneiras de concentrar os conteúdos educativos, recorrendo a 
temas integradores ou a perspectivas sistemáticas, bem como 
procedimentos pedagógicos ativos que favoreçam a participação, o 
compromisso social e a responsabilidade dos destinatários do processo 
de EA (DIAS, 2000, p. 150).  
 

Assim, foram estabelecidas as seguintes prioridades relativas à pesquisa e à 

experimentação quanto a: a) Conteúdos e métodos – devem produzir refinamento dos 

conceitos fundamentais à cultura ecológica, formular padrões éticos ambientais e elaborar 

metodologias para educação ambiental de todos os grupos sociais; b) Outros aspectos 

complementares – devem identificar pontos de convergência e complementaridade com 

outras atividades educacionais, cujos conteúdos estejam afinados aos aspectos 

fundamentais do ambiente humano, tais como saúde e nutrição; c) Abordagem pedagógica 

para questão de valores – deve gerar padrões de comportamento pertinentes à preservação e 

melhoria da qualidade do ambiente humano; d) Novas estratégias para transmissão de 

mensagens – devem definir estratégias mais eficazes para transmissão de mensagens 

educativas, adotando-se novos enfoques para a formação de pessoal, mediante a utilização 

de tecnologias da informação e comunicação; e) Avaliação comparada nos diferentes 

componentes do processo educacional – deve ser estabelecida a real efetividade do 

processo, visando à execução dos ajustes necessários para sua melhoria (DIAS, 2000). 

A Conferência de Moscou destaca como ações prioritárias para os docentes atuantes 

em cursos profissionalizantes de nível médio: “a) desenvolvimento de programas e materiais 

                                                
41 Dias (2000, p. 150) não cita nominalmente os países, apenas faz a referência que “durante a última década 
muitos países iniciaram trabalhos no campo da educação [...]”. 



para a educação e formação; b) formação e desenvolvimento de conscientização (sensibilização) 

dos professores;c) atividade prioritária para os setores de serviço” (DIAS, 2000, p. 153). 

Destacamos, assim, a preocupação da Conferência de Moscou com a formação dos 

docentes que atuam, ou vão atuar, em cursos profissionalizantes, preocupação esta que se 

traduz na ênfase às relações entre desenvolvimento e meio ambiente, de modo que os 

alunos entendam as conseqüências do impacto das atividades humanas sobre o meio 

ambiente, levando-os à conscientização da urgência de programas de desenvolvimento 

capazes de manter o equilíbrio ambiental. 

Em Brasília, de 25 a 29 de novembro de 1991, aconteceu o Encontro Nacional de 

Políticas e Metodologias para a Educação Ambiental, promovido pelo MEC e pela 

Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Este encontro destacou, entre 

outros fatores, que a capacitação dos recursos humanos em educação ambiental seja 

contínua e direcionada para uma visão multi, inter e transdisciplinar, buscando-se trabalhar 

um perfil profissional atuante, analítico, sensível, transformador, consciente, interativo, 

crítico, participativo e criativo. Por isso a necessidade de ser realizada através de cursos 

sistematizados e oficinas dinâmicas de trabalho, oferecendo estratégias metodológicas que 

realmente venham a contribuir com a capacitação de profissionais no trato das questões 

ambientais (DIAS, 2000). 

Em 1992, no Rio de Janeiro, acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a RIO/92, quando foram articulados o Tratado de 

Kioto42 e a Agenda 2143, que reitera a concepção de desenvolvimento sustentável do 

                                                
42 Ao entrar em vigor, em 16/02/2005, o Protocolo de Kioto passou a ser chamado pela ONU de Tratado de 
Kioto. Trata-se de um plano global para reduzir os gases associados ao aquecimento global. É a conseqüência 
de uma série de eventos que se iniciaram no Canadá, em 1988; foi discutido e negociado em Kioto, no Japão, 
em 1997 e que culminou com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática 



Relatório Brundtland. Paralelamente, ocorreu o Fórum Global 92, onde foi aprovada a 

Declaração do Rio ou Carta da Terra. 

De acordo com os estudos de Portilho (2005), foi a partir dos anos de 1990 que a 

problemática ambiental começa a ser redefinida, passando a ser identificada com o estilo de 

vida e os padrões de consumo das sociedades. Na hipótese levantada pela autora: 

[...] esta redefinição teria se dado a partir de dois deslocamentos 
discursivos da definição da questão ambiental: 1) do aumento 
populacional (principalmente no hemisfério sul) para o modelo de 
produção das sociedades afluentes (especialmente no hemisfério norte), 
e posteriormente 2) da preocupação com os problemas ambientais 
relacionados à produção para uma preocupação com os problemas 
ambientais relacionados ao consumo e aos estilos de vida propriamente 
ditos (PORTILHO, 2005, p.39). 
 
 

No clima de desacordo entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento, 

a responsabilidade dos sistemas de produção começou a ser enfatizada e veio para o centro 

dos debates. Os documentos oficiais foram sendo revistos e modificados, aprovando-se 

novas resoluções que contemplavam as reivindicações dos países pobres e assegurando-lhes 

que a proteção ambiental não entraria em choque com os interesses de desenvolvimento. A 

ênfase na explosão demográfica “como causa da crise ambiental foi gradualmente sendo 

                                                                                                                                               
(UNFCCC) na RIO-92. Os EUA negaram-se a ratificar o Tratado, alegando que os compromissos acarretados 
pelo mesmo interfeririam negativamente na economia americana.  
Fonte: http://www.mre.gov.br/portugues/noticiario/selecao_detalhe.asp?ID_RESENHA=110702.  Acesso em: 
23/02/2007. 
43 É um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações do sistema das Nações 
Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que a ação humana impacta o meio ambiente. É 
um documento que estabeleceu a importância de cada país em se comprometer a refletir, global e localmente, 
sobre a forma pelas quais governos, empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da 
sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais. Cada país desenvolve 
a sua Agenda 21 e no Brasil as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento 
Sustentável e da Agenda 21 nacional (CPDS). Trata-se de um instrumento aprovado internacionalmente, 
abrindo-se, assim, um caminho capaz de ajudar a construir politicamente as bases de um plano de ação e de 
um planejamento participativo em nível global, nacional e local, de forma gradual e negociada, tendo como 
meta um novo paradigma econômico e civilizatório, um dos principais resultados da Rio-92, traduzindo em 
ações o conceito de desenvolvimento sustentável. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>.  Acesso em 
23/02/2007. 
 



substituída pela ênfase nos modelos produtivos e tecnológicos. Os argumentos foram 

deslocados, ganhando novos significados” (PORTILHO, 2005, p.46). 

Em 1988, o Brasil deu um grande passo através da inclusão da temática ambiental 

no artigo nº 225 da nova Constituição Federal: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.  
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder 
Público: [...] VI - promover a Educação Ambiental em todos os níveis de 
ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 

Foi a partir dos anos de 1990 que, no Brasil, o Governo Federal iniciou uma série de 

ações afirmativas, dentre as quais destacamos: o Encontro Nacional de Políticas e 

Metodologias para a Educação Ambiental /1991, em Brasília; os Encontros Regionais de 

Educação Ambiental, entre 1991 e 1992; o Encontro Nacional dos Centros de Educação 

Ambiental /1992, no Paraná e I Encontro Internacional da Carta da Terra na Perspectiva da 

Educação/1999, em São Paulo. Esses encontros, além de refletir os movimentos 

internacionais das décadas anteriores, vieram reforçar as propostas de uma educação 

ambiental, de modo a atender e alavancar o desenvolvimento sustentável, visando à uma 

nova convivência social.  

Em 1996, o governo federal implantou a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação nº 9.394. Apresentamos no Capítulo 2 desse estudo investigativo as mudanças 

oriundas dessa legislação, que entre outras destacamos: a instituição dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica com a inserção dos Temas Transversais 

(Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Pluralidade Cultural, Trabalho e 

Consumo) e dos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional para 21 



áreas profissionais, dentre elas o Meio Ambiente. Considerando que: 

A área do meio ambiente tem uma interface com todo o mercado de 
trabalho, pois se trata da prevenção à poluição, das intervenções 
antrópicas e da correção dos recursos naturais. No entanto, para que o 
curso de meio ambiente atinja seu objetivo, convém salientar que é 
indispensável uma articulação e o domínio das ciências da natureza no 
Ensino Médio. 
Na Educação profissional é fundamental que se esteja atento aos 
problemas de meio ambiente, sobretudo a Agropecuária (uso de 
agrotóxicos), Artes (manuseio de produtos químicos), Construção Civil, 
Indústria, Mineração, Saúde, Recursos Pesqueiros (utilização de produtos 
químicos), etc (MEC, 2000, p.14). 
 

Outro ponto importante foi que, a partir da Lei 9.394/97, a escola passa a planejar e 

construir seu próprio projeto escolar, elaborando o plano de curso técnico que pretende 

oferecer, dentro dos paradigmas apresentados pela atual legislação. 

Em 27 de abril de1999, 499 anos após o descobrimento do Brasil, o Presidente da 

República decreta e sanciona a Lei nº 9.795, que dispõe sobre a Educação Ambiental e 

institui a Política Nacional da Educação Ambiental:  

Art. 1º Entende-se por educação ambiental os processos por meios dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum ao povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 
Art. 2º A educação ambiental é um componente essencial e permanente 
da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e 
não-formal.  

 

Em 7 de fevereiro de 2007, o Presidente da República instituiu a Política Nacional 

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidade Tradicionais, através do Decreto 

Federal nº 604044. O governo reconhece, formalmente, a existência de todas as chamadas 

                                                
44 A partir de agora, todas as políticas públicas, decorrentes da PNPCT, beneficiarão oficialmente o conjunto 
das populações tradicionais. Tais políticas serão desenvolvidas pela Comissão Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), objetivando promover o desenvolvimento 



populações "tradicionais" do Brasil, além dos indígenas e dos quilombolas (reconhecidos 

pela Constituição de 1988), inclui: faxinenses (que plantam mate e criam porcos), 

comunidade de "fundo de pasto", geraizeiros (habitantes do sertão), pantaneiros, caiçaras, 

ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, ciganos, dentre 

outras.  

Pelo exposto, podemos concluir que a educação ambiental foi construída a partir de 

pressões internas e externas impostas por acordos internacionais, por movimentos internos 

promovidos pelo Estado e por movimentos ambientalistas, mas de forma desarticulada da 

sociedade civil. Grande parte da população brasileira, e em particular os próprios 

educadores, ficou alheia ao processo de construção e desenvolvimento da educação 

ambiental. Como conseqüência, não produziu consciência ambiental, nem desenvolvimento 

sustentável e o meio ambiente permanece degradado.  Não promoveu a reflexão mínima 

necessária para gerar ações profundas e significativas no modo de produzir e consumir da 

sociedade. 

Tudo é ainda muito recente e está em construção. Nesse contexto, incluímos 

também a pesquisa em educação ambiental, que teve a defesa da primeira dissertação 

dentro dessa temática em 1981 nos programas de pós-graduação em Educação no Estado do 

Rio de Janeiro (NOVICKI, 2003). E apenas em 2003, a ANPED – Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – reconheceu um GT (grupo de trabalho) em 

educação ambiental. 

 

                                                                                                                                               
sustentável, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos direitos territoriais, sociais, 
ambientais, econômicos e culturais, além de respeito à valorização de identidade daquelas populações, às suas 
formas de organização e às suas instituições. 
Disponível em: 
 <www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6040.htm>.Acesso em 24/02/2007. 



 3.3. Matrizes Teóricas: concepções em disputa 

A degradação ambiental e a conseqüente queda na qualidade de vida 
foram os fatores que mobilizaram a comunidade internacional contra a 
crise do ambiente humana (WCED, 1988). De forma crescente a 
relação meio ambiente – desenvolvimento econômico passou a assumir 
lugar de destaque no cenário mundial, particularmente a partir da 
década de 60. Questiona-se desde então: até que ponto os recursos 
naturais e a humanidade suportarão este modelo de sociedade 
(NOVICKI; MACCARIELLO, 2002, p.1)? 

 
Como já destacamos no capítulo anterior45, foi, a partir dos anos 80, que nos países 

capitalistas, presencia-se um grande salto tecnológico com o advento da automação, da 

robótica e da microeletrônica, que trouxeram profundas modificações para o mundo do 

trabalho. Particularmente no Brasil, a mudança na política econômica para padrões 

neoliberais exigiu a substituição do trabalho mecânico pelo trabalho polivalente e 

multihabilitado. Ao mudar a política econômica, mudou-se, também, o foco da relação 

entre educação, trabalho e meio ambiente.  

No final dos anos de 1990, os organismos internacionais (Banco Mundial, BIRD, 

BID, CEPAL) passaram a diagnosticar o débito educacional como fator fundamental de 

estrangulamento do crescimento econômico, responsável pelo subdesenvolvimento e 

aumento da marginalidade e pobreza. A educação permanecia distanciada das 

transformações que aconteciam a sua volta, pautada em modelos tradicionais, no 

tecnicismo do taylorismo-fordismo. Era preciso uma renovação para atender às novas 

demandas de competência e empregabilidade. O sistema educacional não podia ignorar o 

mercado de trabalho.  

Entretanto, o trabalho desses organismos tem sofrido severas críticas. Nesse 

contexto, Oliveira (2003, p.47) afirma:  
                                                
45 Este assunto está abordado no Capítulo 2, seção 2.4. Relação entre educação e trabalho, dessa investigação. 
 



Não é por acaso que de várias partes do mundo surjam críticas ao 
modelo protagonizado pelo Banco Mundial. Pois, em vez de criar 
condições para um desenvolvimento com maior justiça social, provoca 
o aumento da pobreza e o desequilíbrio ecológico (SOARES, 2000; 
ARRUDA, 2000). 
Estas críticas não são suficientes para fazer o Banco Mundial repensar 
a sua atuação. O máximo ocorrido é a implementação de ações 
contentoras das conseqüências negativas de suas políticas.  

 

No Brasil, o governo não assume o compromisso de minimizar as conseqüências 

negativas da globalização econômica e repassa às pessoas a responsabilidade de disputar 

um lugar no mercado de trabalho. É esta a mudança do foco da educação profissional. A 

ênfase na laborabilidade ou trabalhabilidade está justificada nos documentos oficiais “pela 

escassez das formas tradicionais de emprego, cabendo aos próprios indivíduos buscar 

outras formas de trabalho para sua subsistência” (NOVICKI; GONZALEZ, 2003, p. 101). 

Trata-se da empregabilidade de um trabalhador polivalente, multihabilitado, portador de 

conhecimentos mais elevados (toyotismo) em substituição ao trabalhador mecânico, 

repetitivo e sistemático (taylorista-fordista).  

Emerge, no novo paradigma da educação e, de forma mais marcante, na 
educação profissional, o conceito de competência, mesmo que ainda 
polêmico, como elemento orientador de currículos, estes encarados como 
conjuntos integrados e articulados de situações-meio, pedagogicamente 
concebidos e organizados para promover aprendizagens profissionais 
significativas (MEC, 2000, p. 10). 

Especificamente sobre a educação profissional, a proposta implantada a partir da 

Lei 9394/96, pautada no modelo de competências, objetiva a modernização do ensino 

profissional no país, de modo que os egressos possam acompanhar o avanço tecnológico e 

atendam às demandas do mercado de trabalho, que exigem flexibilidade, qualidade e 

produtividade. Como destacam Deluiz; Novicki; Pinheiro; Araújo (2004, p.25): 

Os reflexos das mudanças do mundo do trabalho na intensificação da 
crise socioambiental levam ao debate sobre as relações entre trabalho, 
meio ambiente e educação no sentido da formulação de novas propostas 
educacionais que possibilitem a formação de sujeitos críticos que 



reivindicam igualdade, justiça social e novas formas de produção, 
trabalho e consumo, visando reverter as condições sociais e ambientais 
vigentes no capitalismo contemporâneo. 
 

Frente ao quadro de mudanças instaladas na Educação Profissional, e mais 

particularmente, na implantação de um Curso Técnico em Meio Ambiente, destacamos 

duas questões centrais nesse estudo.  

A primeira diz respeito à noção de competência, que nasceu no discurso neoliberal e 

por isso é marcada política e ideologicamente, como também pela ausência da idéia de 

relação social, diferenciando-se, assim, do conceito de qualificação. E, a segunda, alude à 

concepção de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação ambiental.  

Deluiz; Novicki (2004)46 argumentam que o cenário da mundialização da produção, 

o crescimento do número de excluídos do mercado de trabalho e dos efeitos do 

consumismo (efeito estufa, elevada e concentrada produção de resíduos sólidos, esgotos a 

céu aberto em áreas urbanas densamente povoadas) são fatos que geraram a marginalização 

socioeconômica de um significativo contingente da população. Pessoas que passam a 

subsistir graças aos recursos naturais ou causando grande impacto sobre o meio ambiente, 

como extinção de espécies vegetais e animais dos ecossistemas, corte e queima da 

vegetação para venda de carvão.  

Esses autores, com base nos estudos de Novicki; Maccariello (2002) destacam que: 

[...] por um lado, desigualdade social e degradação ambiental, sempre 
andaram juntas no Brasil, conformando uma questão socioambiental e, 
por outro, as agressões ao meio ambiente (custos ambientais) afetam as 
pessoas que dependem dele para viver e trabalhar, de modo desigual ou 
segundo sua vinculação ao modo de produção hegemônico (como 
residir próximo às indústrias poluidoras, lixões, margens de rios e áreas 
com elevada declividade), determinando que grupos em piores 
condições socioeconômicas fiquem mais expostos do que outros a 
riscos ambientais (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p.21). 

                                                
46 Baseados em Sobral (1997); Antunes (2000); Offe (1989); Castel (1998); Fiori (1997). 



 

 A desigualdade social e a degradação ambiental configuram uma questão 

socioambiental devido ao modo de produção capitalista (DELUIZ; NOVICKI, 2004), 

afirmativa também sustentada por outros autores: 

 
A forma capital de relações sociais produz, neste fim de século, efeitos 
catastróficos para os recursos naturais e o meio ambiente, além de 
ampliar sistematicamente o ‘trabalho supérfluo’; vale dizer, a 
destruição maciça de postos de trabalho (DEL PINO, 2002, p.65). 
 
Os desequilíbrios ecológicos, desencadeados entre os modelos 
industrialista e informacional de desenvolvimento, que podem colocar 
em risco a sustentação da economia e a espécie humana (CORAGGIO, 
1996, p.84). 
 
A pobreza e a degradação do meio ambiente estão estreitamente 
relacionadas. Enquanto a pobreza tem como resultado determinados 
tipos de pressão ambiental, as principais causas da deterioração 
ininterrupta do meio ambiente são os padrões insustentáveis de 
consumo e produção, especialmente nos países industrializados. 
Motivo de séria preocupação, tais padrões de consumo e produção 
provocam o agravamento da pobreza e dos desequilíbrios (AGENDA 
21, capítulo 4). 
 

A desigualdade social, intensificada com a globalização neoliberal e expressa pela 

exclusão social47, pode levar ao retorno de uma situação em que predominam as relações de 

intercâmbio direto com a natureza (extrativismo, caça, pesca) de modo forçado (processo 

de exclusão social) e desqualificado (famílias sem os conhecimentos necessários para 

sobreviver a partir dos recursos naturais). Esta situação explicita a outra dimensão da 

relação entre desigualdade/exclusão social e degradação ambiental. 

Grosso modo, as pessoas que vivem em ambientes degradados (favelas), 

convivendo com lixo e doenças, não manifestam nenhuma responsabilidade e 

comprometimento com a degradação ambiental exposta. Situação que se agrava quando 
                                                
47 Exclusão social entendida como “carência de recursos materiais e sentimento de não-pertencimento ao 
tecido social” (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p. 21). 



essas pessoas sobrevivem abaixo da linha da pobreza, pois, para vencer a fome, matam 

espécies para comer. Não pensam na preservação de uma espécie em extinção, mas sim na 

própria preservação. “As condições sociais afetam sobremaneira o ambiente natural e vice-

versa” (DIAS, 2000, p.116).  

Diante do exposto e baseando-nos nas investigações de Deluiz e Novicki (2004), 

verificamos que a formulação das concepções de desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente e educação ambiental, ancoradas em diferentes matrizes teóricas, configuram 

distintos e antagônicos projetos educacionais, e, por essas mesmas razões, não são 

formulações neutras, posto que, segundo Arroyo (2000), expressam diferentes concepções 

de mundo, de ciência, de educação e de homem. 

A matriz da eficiência fundamenta-se na perspectiva da hegemonia do livre mercado 

(ACSERALD; LEROY, 1999). Seus pressupostos estão baseados na economia política 

clássica, no liberalismo econômico de Adam Smith (1985) e, contemporaneamente, no 

neoliberalismo de Hayek (1987). A palavra-chave é a eficiência e as inovações tecnológicas 

devem garantir um melhor aproveitamento dos recursos naturais e diminuir os efeitos 

nocivos das atividades produtivas. 

O eixo da teoria de Adam Smith, segundo Deluiz; Novicki (2004, p. 22), é: 

[...] o crescimento econômico e sua idéia central é a de que a riqueza 
das nações é determinada pelo aumento da produtividade do trabalho, 
que tem origem em mudanças na divisão e especialização do processo 
de trabalho. O crescimento da produtividade do trabalho, que produz 
um excedente de valor sobre seu custo de reprodução, permite o 
crescimento do estoque de capital (acumulação) e amplia o tamanho 
dos mercados. Para assegurar a prosperidade das nações é preciso que 
haja liberdade dos indivíduos – compreendidos como agentes 
econômicos – para agir, inspirando-se em seus próprios interesses, e 
essa ordenação natural é mais capaz de favorecer a geração de riquezas 
do que as coordenações artificiais, como as exercidas pelo Estado, cujo 
papel deve ser reduzido ao mínimo.  
 



Nessa matriz, a concepção de desenvolvimento sustentável origina-se no discurso 

desenvolvimentista e é defendida pelo Estado e empresariado. Foi proclamada pelo 

Relatório Brundtland (1987), produzido pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente da 

ONU, na qual desenvolvimento sustentável é aquele que “atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades” (ACSERALD; LEROY, 1999, p. 18). E reiterada pela Agenda 21. 

Segundo Acserald; Leroy (1999, p. 18), o capítulo 2 da Agenda 21 não deixa 

dúvidas que o mercado e a economia são categorias centrais. Reconhece a responsabilidade 

das nações industrializadas na crise ambiental e afirma a prioridade da economia como 

motor do desenvolvimento sustentável e, na perspectiva da lógica e da hegemonia do 

mercado, aponta, em vários itens desse capítulo, a necessidade de “ambiente econômico e 

internacional ao mesmo tempo dinâmico e propício” (2.2), “políticas econômicas internas 

saudáveis” (2.2), “liberalização do comércio” (2.3) e “distribuição ótima da produção 

mundial, sobre a base das vantagens comparativas” (2.5).  

A matriz discursiva da eficiência capitalista, segundo Deluiz; Novicki (2004, p. 22), 

com base em Acserald (2001)48, abriga: 

[...] tanto os otimistas tecnológicos, ‘que acreditam na ação de uma 
mão invisível intergeracional que garantirá que a máxima satisfação 
dos interesses presentes transmitirá um mundo mais produtivo às 
gerações futuras,’ quanto aqueles que vêem o problema da poluição 
como decorrência de uma falha dos mecanismos de ajuste do mercado, 
ou seja, da não-internalização da poluição como um custo de produção.  

 

A análise dos pressupostos que norteiam esta concepção, segundo Deluiz; Novicki 

(2004, p. 22), permite-nos compreender: 

                                                
48 ACSELRAD, H. Sentidos da Sustentabilidade urbana. In: ACSELRAD, H. (Org.). A Duração das 
Cidades: sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 



[...] a necessidade do aumento da competição, da maior mobilidade de 
capital, dos processos de acumulação e de alocação de capital, de busca 
cada vez maior de aumento de produtividade do trabalho pelo capital e 
de eficiência, na dinâmica capitalista de geração de valor. Permite-nos 
compreender, igualmente, que o livre mercado é o instrumento da 
alocação eficiente dos recursos planetários e, nesse sentido, a relação 
trabalho e meio ambiente está subsumida à supremacia do capital, com 
sérias conseqüências para o trabalho e os recursos naturais.   
 

Deluiz;  Novicki (2004, p. 21), apoiados em diferentes autores afirmam, que: 
Tanto o Relatório Brundtland, como a Agenda 21, propõem uma nova 
relação uma nova relação entre produção, meio ambiente e 
desenvolvimento econômico, inspirada em uma noção de 
sustentabilidade pautada por uma visão econômica dos sistemas 
biológicos, onde caberia ao desenvolvimento econômico apropriar-se 
dos fluxos tidos como excedentes da natureza sem, no entanto, 
comprometer o ‘capital natural’ (HAWKEN P.; LOVINS, A.; LOVINS 
L. H., 1999). Sua estratégia conjuga crescimento econômico com 
progresso técnico capaz de poupar recursos materiais, mas sem 
restrição aos ritmos da acumulação capitalista. O mercado é 
apresentado como ‘o ambiente institucional mais favorável à 
consideração da natureza capital’ (ACSELRAD; LEROY, 1999), 
convertendo-se o desenvolvimento sustentável, nesta concepção, em 
um ambientalismo de livre mercado. 
 

Nessa perspectiva, em que a relação educação, trabalho e meio ambiente está 

subsumida à lógica do mercado, onde não há questionamentos sobre o modo de produção 

capitalista, o meio ambiente fica restrito aos aspectos naturais (fatores bióticos e abióticos 

do planeta), excluindo o Homem e sua produção cultural. Trata-se de uma visão 

reducionista, na qual meio ambiente está associado à flora, fauna, fatores climáticos, 

acidentes geográficos, etc. O Homem é o centro do universo, capaz de explorar, modificar e 

dominar a natureza através da tecnologia (Antropocentrismo). Esta abordagem separa os 

seres humanos da natureza. Essa é a concepção defendida pelo ecoempresários 

(ecoeficiência/tecnicismo) do Capitalismo Verde49, que não coloca em questão os reflexos 

                                                
49 Para o capitalismo verde, “a defesa da ecologia passa pela fabricação de carros que ‘poluam menos’, e não 
pela defesa de meios alternativos de transporte (como as ciclovias) ou melhoria do transporte público. Propõe 
métodos de reciclagem e recuperação de matérias-primas, mas não produtos com maior coeficiente de 



socioambientais do modo de produção capitalista (NOVICKI, 2004; NOVICKI; 

GONZALEZ, 2003). 

E nesse contexto, segundo Novicki (2004), a educação ambiental assume a forma de 

“adestramento ambiental” (BRÜGGER, 1994; LAYRARGUES, 1996) mantendo-se o atual 

modelo de sociedade através da mudança de comportamento. Trata-se de uma Educação 

Ambiental numa concepção conservacionista, em que a prática está voltada para a solução 

de problemas de forma pontual, estritamente utilitária, visando apenas mudança de 

comportamento, e não de atitude. Isto é, não está pautada por uma ação pedagógica crítico-

transformadora, mas sim numa abordagem comportamentalista-individualista e da 

Educação Profissional numa abordagem produtivista-instrumental (SINGER,1996) e 

adestramento profissional (DELUIZ; NOVICKI; PINHEIRO; ARAÚJO, 2004). 

A segunda matriz tem como princípio norteador a auto-suficiência das comunidades 

(ACSELRAD, 2001) e a auto-regulação na busca do equilíbrio homem-natureza e seus 

pressupostos fundamentam-se nas idéias do naturalista inglês Gilbert White (1720-1793) e 

na teoria fisiocrática de Quesnay (1885). Essa concepção entende que a sustentabilidade 

seria alcançada, por um lado, com a preservação e construção de comunidades sustentáveis 

e, por outro, com o fortalecimento dos Estados nacionais, em oposição aos objetivos do 

livre comércio e à erosão das fronteiras nacionais.  

Segundo Deluiz; Novicki (2004, p.23): 

Se, por um lado, esta concepção de desenvolvimento sustentável traz 
consigo uma crítica ao capitalismo globalizado e desregulamentado e 
seus impactos sobre a autonomia decisória dos Estados nacionais, por 
outro, ao propor uma volta ao passado – que também se expressa na 
sacralização das comunidades tradicionais e dos recursos naturais – 
esta proposta de desenvolvimento sustentável realiza uma inversão dos 

                                                                                                                                               
durabilidade. O capitalismo verde passa a ser o objetivo de todos aqueles que, embora discordando da 
depredação, não questionam valores e reações de poder existentes no interior desta mesma sociedade” 
(NOVICKI;GONZALEZ, 2003, p. 105 apud WALDMAN, 1998, p. 30). 



postulados do paradigma mecanicista e, desta forma, não ultrapassa os 
marcos do dualismo cartesiano homem-natureza. Trata-se de um 
desenvolvimento sustentável ‘biocêntrico’: enquanto no cartesianismo 
o homem é colocado no centro do universo, fundamentando o 
antropocentrismo e a degradação ambiental, nessa matriz discursiva da 
auto-suficiência, o homem é visto em posição de subserviência em 
relação à natureza. 

Esses mesmos autores, baseados em Grün (1996); Cordeiro (1995) e Mazzotti (s/d), 

afirmam que esta concepção defende a construção de uma relação harmônica entre Homens 

e natureza, em contraposição ao mecanismo reducionista que promoveu a alienação dos 

seres humanos da natureza (cartesianismo/antropocentrismo). Entretanto, isso significa uma 

severa obediência às leis naturais. Fisiocracia significa “governo da natureza” – as leis 

naturais é que deveriam governar as atividades econômicas (determinismo natural). Se, por 

um lado, o principal problema identificado pela teoria do valor no pensamento fisiocrático 

foi o fato de considerarem que somente a agricultura gera excedente (produto líquido) ou 

riqueza, por outro, a fisiocracia teve o mérito de chamar atenção para a origem e definição 

do conceito de riqueza. Privilegia-se a riqueza social (valor de uso) em detrimento da 

acumulação capitalista (valor de troca), questionando-se a “sociedade do ter” (consumismo) 

em favor da “sociedade do ser” (DELUIZ; NOVICKI, 2004). 

A matriz da auto-suficiência permite-nos compreender que a relação educação, 

trabalho e meio ambiente aponta para a subsunção do trabalho à natureza e do indivíduo à 

comunidade, configurando a concepção de desenvolvimento sustentável no retorno ao 

passado das comunidades de vida primitiva. A concepção de meio ambiente é naturalista, 

fundamentando-se apenas em aspectos naturais, o que configura um biocentrismo em 

oposição ao antopocentrismo da matriz da eficiência. Sendo assim, a matriz da auto-

suficiência também é reducionista, porque não ultrapassa os marcos do dualismo cartesiano 

Homem-natureza. A concepção de educação ambiental também não está pautada por uma 



ação pedagógica crítico-transformadora, mas sim numa concepção orgânica da relação 

Homem-natureza através da obediência às leis naturais.  

A terceira matriz teórica tem como perspectiva a “sustentabilidade democrática” 

(ACSELRAD; LEROY, 1999) e seus pressupostos estão ancorados na tradição marxista e 

na crítica da economia política (MARX, 1983). Tem como fundamento norteador a 

eqüidade, destacando que é o modo de produção capitalista que está na raiz da desigualdade 

social e da degradação ambiental.  

De acordo com Deluiz; Novicki (2004) essa terceira matriz propõe uma mudança do 

paradigma hegemônico de desenvolvimento econômico, baseada em princípios de justiça 

social, superação da desigualdade socioeconômica e construção democrática ancorada no 

dinamismo dos atores sociais. Traz a discussão da sustentabilidade para o campo das 

relações sociais de apropriação e uso dos recursos e do meio ambiente. Compreende que as 

noções de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável são construções sociais fruto 

do embate político entre os vários atores em busca de hegemonia de suas posições. Nessa 

perspectiva: 

[...] o mercado deixa de ser um ator privilegiado do desenvolvimento e 
a visão economicista de um modelo que privilegia o crescimento 
econômico desconsiderando o caráter finito dos recursos naturais, cede 
lugar a uma perspectiva de desenvolvimento democrático, que se 
realiza na participação da riqueza social e na distribuição do controle 
sobre os recursos, inclusive, os provenientes da natureza, explicitando 
o cunho político desta apropriação (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p.24). 

 

Nessa concepção, as categorias desenvolvimento sustentável, meio ambiente e 

educação ambiental articulam-se na perspectiva de ampliação da qualidade de vida e de 

superação da exclusão social. Segundo Novicki (2004, p.47): 

À concepção de desenvolvimento sustentável proposta pela matriz da 
eqüidade relaciona-se um tipo de EA, influenciada pela teoria social 



crítica e pode ser denominada como ‘educação ambiental crítica’ 
(GUIMARÃES, 2000), ‘educação emancipatória’ (QUINTAS, 2000). 
Esta abordagem da temática ambiental, em geral, e da EA, em especial, 
leva em consideração que no cenário político nacional existem distintos 
e antagônicos projetos educacionais, que expressam diferentes 
concepções de mundo, de ciência, de educação e de Homem 
(ARROYO, 2000).   
 

Podemos perceber que esta perspectiva adota o conceito de meio ambiente 

defendido na Conferência de Tbilisi, ou seja, que inclui os recursos naturais do planeta, as 

instituições e os valores criados historicamente pela ação social do homem e a tensão entre 

eles (poluição). Isto é, o conceito de meio ambiente deve integrar “as dimensões físico-

naturais, econômicas, políticas e sociais de modo a compatibilizá-lo com as experiências 

históricas de desenvolvimento das sociedades” (DIAS, 2000, p. 98), gerando assim, uma 

concepção socioambiental de meio ambiente. 

Este conceito vai se refletir nas concepções e práticas da educação ambiental, que 

são pautadas pela ação pedagógica transformadora/crítica (MACCARIELLO et al., 1999); 

na educação profissional pautada na abordagem civil-democrática (SINGER, 1996) e na 

educação omnilateral (MANACORDA, 1991). Ou seja, uma educação ambiental que 

propicia condições para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento de ações políticas 

tanto na esfera pública como privada. Observamos que esta concepção de educação 

ambiental, que visa a transformação da realidade, é totalmente oposta àquela da matriz da 

eficiência, que reforça uma visão hegemônica de sociedade, que não tem caráter crítico e 

que seu projeto de educação acaba por oportunizar a desigualdade e exclusão sociais 

(GUIMARÃES, 2000). 

A degradação ambiental e a conseqüente queda na qualidade de vida, segundo 

Novicki; Maccariello (2002) mobilizam a comunidade internacional contra a crise do 



ambiente humano, e nesse contexto, desenvolvimento sustentável assume lugar de 

destaque. Afinal, até que ponto os recursos naturais e a humanidade suportarão o modelo de 

sociedade que está instaurado? 

Em síntese, apresentamos as matrizes teóricas da eficiência, da auto-suficiência e da 

eqüidade e respectivas concepções de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e 

educação ambiental, organizadas por Novicki (2006)50 no seguinte quadro: 

 

 

 

 

QUADRO 4 – Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Educação Ambiental: 
concepções em disputa. 
MATRIZES 

                                     

              CONCEPÇÕES 

 
1. Eficiência 

 
2. Auto-suficiência 

 
3. Eqüidade 

desenvolvimento 
sustentável 

 
(lógica do mercado)       

tecnicismo 

(retorno ao 
“impensado” /passado) 

romantismo ingênuo 

(sustentabilidade 
democrática) 

“síntese” 
                                                                                                                                                                     

 
meio ambiente 

cartesianismo  
(antropocentrismo) 

reducionista 

arcaísmo-naturalista 
(biocentrismo) 
reducionista 

dialética        
(interdependência) 

socioambiental 
(complexa) 

                                                                                                                                                            
 

educação ambiental 
“adestramento 

ambiental” 
conservação do 

 status quo 

“retorno à natureza” 
(“descivilizar-se”) 

comunidades 
tradicionais/ primitivas 

crítica 
transformação da 

realidade 

 

 

3.4. Educação Ambiental: reflexão, conscientização e ação 

                                                
50 Notas de aula da disciplina Educação Ambiental, Estado e Sociedade, ministrada pelo Profº Drº Victor 
Novicki, em 4 de abril de 2006, no Mestrado em Educação da UNESA. 
 



Na realidade escolar brasileira, a EA vem se institucionalizando por 
meio de uma legislação e de políticas públicas para o setor. Tenho 
como pressuposto que, apesar de alguns avanços – como, por exemplo, 
a questão da abordagem interdisciplinar que prevaleceu pelo menos nas 
diretrizes das leis e políticas –, há, no concreto do cotidiano escolar, 
uma fragilização desse processo pedagógico. Entre os professores, 
assim como na sociedade em geral, predominam posturas pouco 
críticas, levando-as a reproduzir em suas ações o discurso dominante, 
conservador, refletindo-se em práticas ingênuas, apesar de bem-
intencionadas (GUIMARÃES, 2004, p.98). 

 

Cabe destacar, estar explícito na legislação e em todos os documentos técnicos 

oficiais que a Educação Ambiental não deve ser exercida como disciplina, inclusive porque 

não existem profissionais formados para tal, é preciso ficar claro que o objetivo da 

Educação Ambiental é instrumentalizar os indivíduos e a coletividade quanto às questões 

de meio ambiente para a resolução de problemas que afetam a qualidade de vida (BRASIL. 

MEC. Programa parâmetros em Ação, meio ambiente na escola: guia para atividades 

em sala de aula, 2001, p.1). 

Um dos papéis da Educação é a formação de consciência individual e coletiva. No 

que tange à educação ambiental, esta consciência deve ser formada a partir da compreensão 

da interdependência dos fenômenos naturais e sociais, gerando assim, uma concepção 

socioambiental de meio ambiente. Sendo assim, importa ressaltar a necessária reflexão 

sobre as práticas sociais em um contexto marcado pela degradação permanente do meio 

ambiente e do seu ecossistema tem sido o foco de diversos autores, entre os quais 

destacamos Jacobi (2003, p.192): 

A problemática ambiental constitui um tema muito propício para 
aprofundar a reflexão e a prática em torno do restrito impacto das 
práticas de resistência e de expressão das demandas da população das 
áreas mais afetadas pelos constantes e crescentes agravos ambientais. 
Mas representa também a possibilidade de abertura de estimulantes 
espaços para implementar alternativas diversificadas de democracia 



participativa, notadamente a garantia de acesso à informação e a 
consolidação de canis abertos para uma participação plural. 

 

E, Mészáros (2005, p.74) que defende a idéia da educação como forma de superar 

os obstáculos da realidade, particularmente, de superação da desigualde/exclusão social: 

Uma concepção oposta e efetivamente articulada numa educação para 
além do capital não pode ser confinada a um limitado número de anos na 
vida dos indivíduos mas, devido a suas funções radicalmente mudadas, 
abarca-os a todos. A ‘auto-educação de iguais’ e a ‘autogestão da ordem 
social reprodutiva’ não podem ser separadas uma da outra. A autogestão 
– pelos produtores livremente associados – das funções vitais do 
processo metabólico social é um empreendimento progressivo – e 
inevitavelmente em mudança. O mesmo vale pára as práticas 
educacionais que habilitem o indivíduo a realizar essas funções na 
medida em que sejam redefinidas por eles próprios, de acordo com os 
requisitos em mudança dos quaiss eles são agentes ativos. A educação, 
nesse sentido, é verdadeiramente uma educação continuada. 
 

De acordo com a Declaração da Primeira Conferência Intergovernamental sobre 

EA51, consciência ambiental é entender o meio ambiente como um princípio moral e ético, 

objeto de preocupação de todos, individual e coletivamente. Trata-se de valores e atitudes 

necessários para lidar com questões e problemas ambientais, buscando-se soluções 

sustentáveis. Isto é, soluções capazes de resolver os problemas das gerações de hoje, sem 

diminuir as possibilidades de solução das gerações do amanhã. 

 Conscientizar é resgatar os valores de solidariedade, ajuda mútua, respeito. Esse 

resgate não é tarefa individual, é coletiva. É o ato de re-ligar o sentimento de pertencimento 

ao meio ambiente. 

A conscientização ambiental individual e coletiva implica a percepção e o 

entendimento do real valor da natureza, do meio ambiente natural em nossas vidas. Implica 

                                                
51 Conferência sobre Educação Ambiental organizada pela UNESCO e PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Médio Ambiente), realizada de 14 a 26 de outubro de 1977, em Tbilisi, capital da Geórgia, CEI 
(ex—URSS), apresentada na seção Caminhos da Educação Ambiental, neste Capítulo. 



perceber e entender como essa questão afeta nossas vidas de forma direta e irreversível. 

Sendo assim, preservar o meio ambiente é preservar a vida humana. Quando fragilizamos o 

meio ambiente, estamos fragilizando a economia, o emprego, a saúde, entre tantos outros 

fatores. Essa falta de entendimento compromete a adequada utilização dos recursos naturais 

e pode levar à deterioração dos ecossistemas. 

Segundo Layrargues (1999, p.132): 

Essa interpretação rompe frontalmente com a percepção ainda 
cristalizada por muitos educadores que acreditam que as causas dos 
impactos ambientais são, entre outros fatores, a explosão demográfica, 
a agricultura moderna e a crescente urbanização e industrialização, 
como se tais fenômenos estivessem dissociados da visão de mundo 
instrumental da sociedade na qual foram originados. 

 

Dias (2000, p. 109) reforça este argumento ao afirmar: 

Não se pode compreender uma questão ambiental sem as suas 
dimensões políticas, econômicas e sociais. Analisar a questão 
ambiental apenas do ponto de vista ‘ecológico’ seria praticar um 
reducionismo perigoso, no qual as nossas mazelas sociais (corrupção, 
incompetência gerencial, concentração de renda, injustiça social, 
desemprego, falta de moradias e de escolas para todos, menores 
abandonados, fome, miséria, violência, e outras) não apareceriam. 
Essas mazelas, por sua vez, são criadas pelo modelo de 
desenvolvimento econômico adotado, que visa, apenas à exploração 
imediata, contínua e progressiva dos recursos naturais (e das pessoas), 
cujo lucro do uso predatório vai para as mãos de uma pequena parcela 
da sociedade. Assim, privatizam-se os benefícios (lucros) e socializam-
se (distribuem-se) os custos (todo tipo de degradação ambiental) A 
decisão política está por trás de tudo. A EA deverá fomentar processos 
de participação comunitária que possam, efetivamente, interferir no 
processo político (DIAS, 2000, p. 109). 
 

Dentro desse contexto, Tbilisi rompe com as práticas reduzidas de uma educação 

meramente conservacionistas. E por esta razão foi um marco histórico, porque os conceitos 

evoluíram com a incorporação dos aspectos econômicos e socioculturais. Como aparece na 

Recomendação nº 2 da Conferência de Tbilisi:  

A Educação Ambiental é o resultado de uma reorientação e articulação 



de diversas disciplinas e experiências educativas que facilitam a 
percepção integrada do meio ambiente, tornando possível uma ação mais 
racional de responder às necessidades sociais (DIAS, 2000, p. 107). 

 

A educação ambiental não deve ser exercida como disciplina isolada, uma vez que 

seu objetivo fundamental, segundo essa mesma Recomendação: 

[...] é lograr que os indivíduos e a coletividade compreendam a natureza 
complexa do meio ambiente natural e do meio ambiente criado pelo 
homem, resultante da integração de seus aspectos biológicos, físicos, 
sociais, econômicos e culturais, e adquiram conhecimentos, valores, 
comportamentos e habilidades práticas para participar responsável e 
eficazmente da prevenção e solução dos problemas ambientais e da 
gestão da qualidade do meio ambiente (DIAS, 2000, p. 107).  
 

Isto é, que indivíduos e coletividade mediante a reflexão, adquiram a consciência 

sobre conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades necessários para ação 

participativa, responsável e eficaz na gestão da qualidade ambiental.  

A EA [...], deveria constituir uma educação permanente, geral, que reaja 
às mudanças que se produzem em um mundo em rápida evolução. Essa 
educação deveria preparar o indivíduo, mediante a compreensão dos 
principais problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe 
conhecimentos técnicos e qualidades necessárias para desempenhar uma 
função produtiva, com vistas a melhorar a vida e proteger o meio 
ambiente, prestando a devida atenção aos valores éticos (DIAS, 2000, 
p.105). 
 

Ao adotar um enfoque global, sustentado em uma ampla base interdisciplinar, a 

educação ambiental deve criar uma perspectiva dentro da qual se reconheça a existência de 

uma interdependência entre o Homem e a natureza, demonstrando a continuidade entre os 

atos do presente com as conseqüências do futuro, visando uma sociedade sustentável, 

igualitária e justa.  

Para Layrargues (1999, p.133), Tbilisi “ultrapassa a concepção das práticas 

educativas que são descontextualizadas, ingênuas e simplistas, por buscarem apenas a 

incorporação do ensino sobre a estrutura e funcionamento dos sistemas ecológicos”. Afirma 



o autor que “não é a natureza que se encontra em desarmonia, é a nossa sociedade” (idem, 

p.140). O que nos remete às práticas pedagógicas que possam transcender a lógica simplista 

dos conteúdos ecológicos. Ressalta o autor:  

A educação ambiental não é neutra, é ideológica. [...] Desse modo, 
presencia-se duas vertentes que compõem os projetos políticos 
ambientalistas: a hegemônica, que no movimento conservador deseja 
impor um projeto reformista, adequando-se em alguns aspectos às 
novas realidades, mas mantendo intacta a ideologia da racionalidade 
econômica; e a subversiva, que busca a tentativa de implantar um 
projeto transformador, traduzido pela inserção da racionalidade 
ecológica no núcleo ideológico de nossa sociedade (LAYRARGUES, 
1999, p.141). 

 

Sendo assim, são finalidades da educação ambiental que visa à transformação 

social, segundo a Recomendação nº 2 da Conferência de Tbilisi (DIAS, 2000, p.108): 

 Promover a compreensão da existência e da importância da 
interdependência econômica, social, política e ecológica; 
 Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os 
conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes 
necessárias para protegerem e melhorarem o meio ambiente; 
 Induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e na sociedade, a 
respeito do meio ambiente. 
 

Ao afirmar que a educação ambiental deve induzir novas formas de conduta nos 

indivíduos e na coletividade em geral, a finalidade não é outra senão a de fomentar nas 

pessoas uma certa consciência entre Estado e sociedade, de modo que elas possam (e 

devam), efetivamente, interferir no processo político. Interferir como? Através de canais 

institucionais na perspectiva da resolução dos problemas ambientais, buscar mecanismos de 

participação comunitária, no qual as pessoas de maneira organizada possam fazer valer seus 

direitos constitucionais de cidadãos: ter acesso a um ambiente ecologicamente equilibrado e 

socialmente mais justo, conseqüentemente, à qualidade de vida. Resgatando e criando 

valores compatíveis com o novo paradigma de desenvolvimento sustentável.  



Nesse contexto, a educação ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas 

na conscientização, na mudança de valores e atitudes, no desenvolvimento de 

competências, porque segundo Jacobi (2003, p.196): 

A relação entre meio ambiente e educação para a cidadania assume um 
papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de novos 
saberes para aprender processos sociais que se complexificam e riscos 
ambientais que se intensificam. [...] O desafio é, pois, o de formular 
uma educação ambiental que seja crítica e inovadora, em dois níveis: 
formal e não formal. Assim a educação ambiental deve ser acima de 
tudo um ato político voltado para a transformação social. 
 

No conjunto, essas finalidades para uma educação ambiental crítica conduzem a 

novas categorias de objetivos da educação ambiental, que são: consciência, conhecimento, 

comportamento, habilidades52 e participação (DIAS, 2000, p.111). O autor chama a atenção 

para a Figura 5 – Diagrama de Cooper, em que esses objetivos estão interligados, sendo 

assim, pode-se iniciar por qualquer um deles uma vez que todos podem levar a todos.  

 

 

 

 

FIGURA 5: Diagrama de Cooper 
 
 

                                                
52 Habilidades necessárias para identificar e resolver problemas ambientais (DIAS, 2000, p. 111). Nesse 
contexto, consideramos importante diferenciarmos habilidade e competência. Segundo Perrenoud (1999), 
competência é uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apropriada em 
conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. É saber por em ação, em sinergia, vários recursos cognitivos 
complementares, entre os quais estão os conhecimentos. Entendemos habilidade como a simples aplicação de 
conhecimento, uma qualificação; enquanto que a competência “é fazer relacionamentos, interpretações, 
interpelações, inferências, invenções, em suma, complexas operações mentais cuja orquestração só pode  
construir-se ao vivo, em função tanto do saber e da perícia quanto da visão da situação” (PERRENOUD, 
1999, p.7). Para Deluiz (2001, p.18) “competências são operações mentais que articulam e mobilizam os 
conhecimentos, as habilidades e os valores; as habilidades seriam então, elementos constitutivos das 
competências”. 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                   
                 
 
 
 
                 (Fonte: DIAS, 2000, p. 111). 
 

Ao se executar uma atividade de EA, cujo objetivo seja oferecer conhecimento, se 

faz necessário que esse conhecimento a ser adquirido possa, realmente, desenvolver no 

indivíduo ou grupo uma competência. Para que a aquisição dessa competência possa 

sensibilizá-lo e levá-lo a participar de alguma iniciativa visando mudança de valores e 

atitudes. Essa participação traz novos conhecimentos e desenvolve novas competências, e 

assim sucessivamente, porque se trata de um objetivo interligado.  

Segundo Brügger (apud LAYRARGUES, 1999, p.139), “a educação tradicional não 

é ambiental, porque é potencializadora de ações de degradação ambiental, pela visão de 

mundo baseado em valores contrários aos princípios ecológicos”. 

Esta é uma das diferenças entre uma educação ambiental conservadora e uma 

educação ambiental crítica, ou segundo Layrargues (1999) hegemônica e subversiva.  A 

primeira está pautada numa concepção de meio ambiente restrita ao aspecto biológico, 

impondo projetos reformistas, porém mantendo intacta a ideologia da racionalidade 

econômica. Isto é, trata-se de uma educação ambiental comprometida com os interesses dos 

grupos dominantes, mantendo-se, assim, o atual modelo de sociedade. A segunda está 



voltada para as transformações da sociedade, na direção da justiça social; ou seja, baseia-se 

nas transformações da sociedade em direção ao equilíbrio socioambiental, como foi 

apresentado na matriz da eqüidade53. 

Esta diferenciação precisa ser percebida, pois, segundo Guimarães (2000) várias são 

as propostas que vêm sendo aceitas, quase que consensualmente e sem grandes críticas. 

Assim, trata-se de uma diferenciação necessária posto que, ressalta os fatores políticos de 

reprodução e de transformação pertinentes à educação.  

Nesse sentido, Layrargues (1999, p. 139) chama a atenção para o objeto da 

educação ambiental: 

O objeto da educação ambiental não é propriamente a ausência de 
conhecimentos ecossistêmicos, a desinformação a respeito dos aspectos 
ecológicos. Antes disso é a própria visão de mundo instrumental que 
favorece uma atitude utilitarista, face aos valores culturais da nossa 
sociedade. Assim como meio ambiente não é sinônimo de natureza, e a 
problemática socioambiental não é sinônimo de desequilíbrio 
ecológico, a educação ambiental não é sinônimo de ensino de ecologia. 

 

A pura transmissão de informação a respeito dos processos ecológicos é insuficiente 

para a promoção de uma educação que se pretenda crítica e transformadora. Por esta razão, 

podemos observar nas Recomendações de Tbilisi a ênfase dos objetivos de um programa ou 

projeto de EA devem sempre estar em sintonia com as diferentes realidades social, 

econômica, política, cultural e ecológica de uma região ou localidade. Essa cadeia de ações 

pode ser ilustrada da seguinte maneira: 

 

                                                
53 A matriz da eqüidade entende o ambiente natural e social interdependente, partindo de uma visão crítica em 
relação aos fatores políticos e éticos responsáveis pela degradação ambiental e desigualdade social 
(NOVICKI, 2004). 



FIGURA 6 – Objetivos da EA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (Fonte: DIAS, 2000, p. 112). 

 

Dentro do contexto exposto, os princípios básicos que norteiam a educação 

ambiental, de acordo com a Recomendação nº 2 da Conferência de Tbilisi (DIAS, 2000, p. 

112-126) são: 

 Considerar o meio ambiente na totalidade de seus aspectos naturais 
e criados pelo homem (político, social, econômico, científico-
tecnológico, histórico-cultural, moral e estético). 
 Constituir um processo contínuo e permanente, através de todas as 
fases do ensino formal e não-formal. 
 Aplicar um enfoque interdisciplinar, de modo que se adquira uma 
perspectiva global e equilibrada. 
 Examinar as principais questões ambientais, do ponto de vista local, 
regional, nacional e internacional, de modo que os educandos se 
identifiquem com as condições de outras regiões geográficas. 
 Concentrar-se nas condições ambientais, tendo em conta também a 
perspectiva histórica. 
 Insistir no valor e na necessidade da cooperação local, nacional e 
internacional, para prevenir e resolver os problemas ambientais. 
 Considerar, de maneira explícita, os aspectos ambientais nos planos 
de desenvolvimento e de crescimento. 
 Ajudar a descobrir os sintomas e as causas reais dos problemas 
ambientais. 



 Destacar a complexidade dos problemas ambientais e, em 
conseqüência, a necessidade de desenvolver o senso crítico e as 
habilidades necessárias para resolver tais problemas. 
 Utilizar diversos ambientes educativos e uma ampla gama de 
métodos para comunicar e adquirir conhecimentos sobre o meio 
ambiente, acentuando devidamente as atividades práticas e as 
experiências pessoais. 

De acordo com esses princípios básicos podemos perceber que meio ambiente não é 

apenas “a fauna, a flora e tudo aquilo que nos cerca” Esta era a concepção até a 

“Conferência de Estocolmo”, em 1972. A partir de Tbilisi, meio ambiente passou a ser 

definido: 

[...] como formado pelos aspectos biótico + abiótico + a cultura do ser 
humano (sua tecnologia, artefatos, construções artes, ciências religiões, 
valores estéticos e morais, ética, política, economia, etc.) Esse princípio 
colocava da Educação Ambiental numa abordagem holística, ou seja, 
uma abordagem integral, do todo, considerando todos os aspectos da 
vida (DIAS, 2000, p.113). 
 
O conceito de meio ambiente deve abranger os aspectos sociais, 
culturais, bem como os físicos e biológicos. Os aspectos físicos e 
biológicos constituem a base natural do ambiente humano. E as 
dimensões sociocultural e econômica definem as linhas de ênfase e os 
instrumentos técnicos e conceituais que habilitam o homem a 
compreender e usar os recursos naturais para suas necessidades (DIAS, 
2000, p.138). 
 
Os problemas não são apenas aqueles que derivam da exploração 
irracional dos recursos naturais ou da poluição. Eles também derivam 
do subdesenvolvimento, tais como: condições inadequadas de moradia, 
péssimas condições sanitárias, desnutrição, produção e manejo 
inadequados. Inclui-se igualmente a questão da preservação do 
patrimônio histórico e cultural (DIAS, 2000, p.138). 
 
Não se pode compreender uma questão ambiental, sem as suas 
dimensões, econômicas e social. Analisar a questão ambiental apenas 
do ponto de vista ‘ecológico’ seria praticar um reducionismo perigoso, 
no qual as nossas mazelas sociais (corrupção, incompetência gerencial, 
concentração de renda, injustiça social, desemprego, falta de moradias 
e de escolas para todos, menores abandonados, fome, miséria, violência 
e outras) não apareceriam. Essas mazelas, por sua vez, são criadas pelo 
modelo de desenvolvimento econômico adotado, que visa, apenas, à 
exploração imediata, continua e progressiva dos recursos naturais (e 
das pessoas), cujo lucro do uso predatório vai para as mãos de uma 
pequena parcela da sociedade (DIAS, 2000, p.109). 
 



Trata-se da educação ambiental numa abordagem holística, isto é, considerar a 

complexidade do próprio ambiente, suas interdependências físico-naturais, socioeconômica, 

política, histórica, geográfica, cultural e ecológica...ou seja, todos os aspectos da vida. 

Sendo assim, a partir dessa concepção socioambiental de meio ambiente e 

fundamentados em Deluiz (1996) no que diz respeito a ressignificação das competências54 

para a qualificação dos trabalhadores, percebemos que os princípios básicos da educação 

ambiental podem ser trabalhados como competências socioambientais.  

Essas competências numa dimensão socioambiental podem ocorrer tanto no ensino 

formal (o que ocorre dentro do sistema escolar) como no ensino não-formal (fora das 

escolas: família, empresas, igrejas, ONGs), desde que sejam consideradas as características, 

problemas e desafios em seus projetos pedagógicos. O importante é a abordagem holística 

da educação ambiental.  

Nesse contexto, Dias (2000) ressalta a necessidade da capacitação da escola, e não 

apenas dos professores dos sistemas escolares formal ou não-formal, para que o tratamento 

dos temas ambientais ocorra de forma transversal55.  

Para ilustrar como essa dinâmica pode acontecer no ensino formal56, o autor 

apresenta o fluxograma, a seguir, em que destaca a atuação de uma equipe multidisciplinar 

capacitada, ao promover a interligação entre a proposta curricular internacional, nacional, 

estadual e municipal e o projeto pedagógico da escola. É esta equipe multidisciplinar, que a 

                                                
54 Deluiz (1996) apresenta um conjunto de competências para além da dimensão cognitiva, que são as 
competências intelectuais e técnicas; organizacionais ou metódicas; comunicativas; sociais; comportamentais 
e as políticas.  
55 Ou seja, “reunindo ações de diferentes disciplinas em torno de um tema. É o caminho para o início de 
práticas educacionais interdisciplinares” (DIAS, 2000, p. 113). 
56 Para a EA do ensino não-formal, Dias (2000, p.115) apresenta um outro fluxograma, uma vez que 
pressupõe um caminho diferente. 



partir da contextualização da realidade, vai desenvolver uma série de ações afirmativas, 

para a seguir sofrer avaliação e devolver o feedback ao processo. 



            FIGURA 7 – Dinâmica da EA no Ensino Formal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
           (Fonte: DIAS, 2000, p. 114). 
 

Para que essa incorporação seja efetivada, a EA deverá estar presente em todos os 

componentes curriculares (disciplinas) e ser oferecida numa perspectiva global da realidade 

e não numa perspectiva científica e biológica, apenas. Não adianta ficar citando a 

destruição da Amazônia, se os problemas ambientais locais são desconhecidos e 

desconsiderados. Nesse contexto, Dias (2000, p.118), afirma:  

Primeiro, trabalhamos o nosso ambiente interior, as nossas posturas e 
decisões, depois o nosso entorno pessoal, nosso ambiente familiar, 
nosso ambiente escolar, nosso ambiente de trabalho. O entorno desses 
ambientes, o pátio da escola, o entorno imediato da escola, o bairro, a 
cidade, a região, o Estado, o país, o continente, o hemisfério, o planeta, 
o cosmo! 

 

Concordamos com Dias (2000) quando ele enfatiza a importância da participação 

dos professores da área de artes. À Educação Artística acrescentamos também a Educação 

Física, uma vez que esses componentes curriculares trabalham com elementos como a 

 



música, a expressão corporal e o jogo e, têm demonstrado eficácia na tarefa de sensibilizar 

as pessoas.  

O emprego do ambiente como recurso educativo não se restringe à visita a lugares 

privilegiados, como as Unidades de Conservação (reservas ecológicas, parques nacionais, 

etc.), mas devem ser visitados e revisitados o “ambiente interior” (posturas, hábitos, 

decisões, incongruências...) e os “ambientes específicos”. 

Dentre os ‘ambientes específicos’, salientamos a importância e a 
necessidade de se explorar devidamente o metabolismo do ecossistema 
urbano, como recurso instrucional. As pessoas devem entender como a 
cidade funciona, os seus gastos e impactos gerados para a sua 
manutenção, os seus serviços e a sua profunda dependência ao 
ambiente rural. 
Deve ser enfatizado que os socio-ecossistemas urbanos são os grandes 
geradores de demanda de recursos naturais no mundo e que cada 
indivíduo tem um papel dentro desse metabolismo. Que os atos e 
decisões de consumo (água, energia elétrica, combustível, alimentos, 
serviços, etc.) geram impactos, que podem ser minimizados por 
racionalização de uso (reutilização, reciclagem, redução, reciclagem, 
substituição, eliminação) ou aumentados (desperdício, opulência)  
(DIAS, 2000, p.143). 
 

Dias (2000) salienta que um projeto ou programa de EA, seja para uma escola ou 

para alguma comunidade, não está pronto. Não tem “receita”. Ele dependerá das 

peculiaridades, do contexto sócio-ambiental-cultural e político; dependerá das 

características estruturais e dinâmicas. Por isso a importância do papel dos educadores 

ambientais, que precisam trabalhar integrados. 

O desenvolvimento de um projeto em educação ambiental, segundo Trein (2002, 

p.57) deve estar: 

[...] comprometido com valores de cidadania plena, implica a crítica 
aos padrões de produção e consumo, no desenvolvimento de 
tecnologias que não degradem o meio ambiente, de forma a ampliar a 
qualidade de vida e a dar novo significado a existência humana. 
 



Por tudo isso, a educação ambiental está muito além da sala de aula e do livro 

didático. O seu papel é justamente estimular e promover a percepção das pessoas para que 

estas possam acordar e agir, buscando melhorar (ou manter) sua qualidade de vida e, 

conseqüentemente, melhorando a qualidade da experiência humana. Ela deve ser realizada 

através de ações contagiantes, envolventes, utilizando-se várias estratégias, métodos e 

técnicas.  

Em suma, se a meta é o comprometimento com a compreensão e a transformação da 

realidade, a estratégia pedagógica é o tema-gerador; diferente da atividade-fim, que visa 

unicamente a resolução pontual e simplista de um problema ambiental (LAYRARGUES, 

1999). 

O objetivo é que todos possam perceber que somos parte do todo. Todos têm 

responsabilidades com as gerações presentes e futuras. Não se deve confundir liberdade 

individual com egoísmo. Por isso, a cooperação e solidariedade são palavras-chave na 

prevenção e solução de problemas ambientais. É nesse sentido que aparece, na explicação 

do princípio básico nº 7 (DIAS, 2000, p.119), o novo paradigma de “desenvolvimento 

sustentável – um modelo de desenvolvimento que permita à sociedade a distribuição dos 

seus benefícios econômicos/sociais, enquanto assegura a qualidade ambiental para as 

gerações presentes e futuras”. 

Esse princípio, em síntese, aponta que o modelo de desenvolvimento econômico 

vigente não é sustentável. Sendo assim, existe a necessidade de se buscar um novo modelo 

que preveja sociedades sustentáveis, a forma mais viável de sair da rota da miséria, 

exclusão socioeconômica e degradação ambiental. 



Outro ponto, igualmente importante, está na explicação do princípio nº 9, da 

Recomendação nº 2 da Conferência de Tbilisi, sobre o desenvolvimento do senso crítico, 

que faz uma referência a Paulo Freire: 

Desenvolvimento do senso crítico, como preconizara Paulo Freire, foi 
o que menos se praticou em nossas escolas, nos últimos vinte anos. 
Temos o tipo de escola que prepara excluídos, dominados. O sistema é 
rígido, pouco dado ao diálogo e os seus conteúdos não lidam com a 
realidade dos estudantes. Representa o interesse das classes 
dominantes, ávidas de manter o que está aí, um mundo de assalariados, 
sem-teto, imersos num quadro de mobilidade social inexistente.  A 
educação não é neutra. É uma ação cultural (DIAS, 2000, p.123). 

 

Entendemos que para despertar o senso crítico dos alunos, transformando-os em 

cidadãos e cidadãs reflexivos (as) e atuantes sobre as questões ambientais, se faz necessário 

uma escola comprometida com mudanças de valores e de atitude. Uma escola que 

proporcione sua função primordial – a de garantir aos egressos olhos de ver a realidade que 

os cerca e de instrumentalizá-los para serem pessoas e profissionais atuantes no mercado de 

trabalho. 

Com base no que expomos anteriormente, concordamos com Deluiz; Novicki; 

Pinheiro; Araújo (2004, p.26) sobre a relevância desse debate, que propõe uma construção 

teórica que privilegie a relação entre educação, trabalho e meio ambiente, considerando que 

é o trabalho que transforma a natureza e que a apropriação e o uso do meio ambiente estão 

subordinados ao modo de produção capitalista gerador da crise ambiental e do trabalho.  

Dentro do contexto, consideramos importante a observação de Acselrad; Leroy 

(1999, p.14) sobre a idéia de desenvolvimento: 

[...] pode ser entendida de várias maneiras – e nenhuma delas é uma 
formulação neutra. O que sempre existiu foi a vontade do ser humano 
de se reproduzir, de crescer e de melhorar de vida. O desenvolvimento 
capitalista é uma versão dessa vontade sob a tutela de uma minoria que 
consegue geri-la em proveito próprio. Já a construção de um projeto de 



sociedade, em nosso caso, de um Brasil com desenvolvimento 
sustentável, exige justamente o aprofundamento da democracia.  

 

Nessa perspectiva, esses autores destacam que há aqueles que pensam o 

desenvolvimento com um rumo definido e irreversível, cabendo apenas adaptá-lo a 

exigências ambientais e à necessidade de resolver o problema da pobreza. Outros, ao 

contrário, julgam que a crise social e ambiental que estamos experimentando abre espaço 

para a construção de mudanças, que podem surgir quando a sociedade for chamada a se 

expressar e a participar. “Fazer das camadas populares sujeitos políticos de seu ambiente 

material, social, econômico e cultural – é o desafio da construção da sustentabilidade 

democrática em nosso país” (ACSERAL; LEROY, 1999, p. 15). 

Acreditamos justamente na segunda opção, a de abrir espaços para a construção na 

mudança de valores e de atitudes. Nesse sentido, concordamos com Deluiz (2001) quando 

afirma a possibilidade da incorporação do modelo de competências a partir da matriz 

teórico-conceitual57 crítico-emancipatória, cuja potencialidade é a ressignificação do 

modelo de competências, com ênfase na compreensão e transformação do mundo.  

Com base em Deluiz (2001), os estudos de Novicki; Gonzalez (2003) apontam que 

os Referenciais Curriculares para a área de Meio Ambiente, conceitualmente está pautado 

na matriz funcionalista, entretanto na seção referente à operacionalização do currículo, o 

texto dos Referenciais recomenda aulas operatórias, isto é, worhshops e oficinas, 

privilegiando assim, a resolução de problemas, o que seria muito mais condizente com a 

matriz construtivista.    

 

                                                
57 Matrizes teórico-conceituais que orientam a definição e construção de competências e direcionam a 
formulação e a organização do currículo: condutivista/behaviorista, funcionalista, construtivista e crítico-
dialética (DELUIZ, 2001, p.19-22), abordadas no Capítulo 2. 



3.5. As competências socioambientais: reflexões e contribuições 

Os teóricos que se dedicam às complexas relações entre educação e 
trabalho assinalam a necessidade de revisão do conceito de 
qualificação. De uma maneira geral, argumenta-se que a formação 
profissional não deveria ficar limitada ao desenvolvimento de 
competências técnicas. Detecta-se o surgimento de propostas que 
estimulem o desenvolvimento de atitudes críticas e reflexivas, uma vez 
que os alunos devem ser preparados para o trabalho em geral, e não 
para o desempenho de uma única ocupação. A justificativa para essa 
argumentação pauta-se no fato de que a rapidez das mudanças 
tecnológicas exige modelos organizativos flexíveis e diferenciados 
(GONZALEZ, 1996, P.11) 

 

No Capítulo 2 seção 2.5., enfocamos a questão do modelo de competências no 

contexto do trabalho precarizado e da manutenção da empregabilidade (DELUIZ, 2001), e 

as categorias para uma nova pedagogia do trabalho (KUENZER, 1999). Nessa seção, 

visando avançar na reflexão do modelo de competências, apresentamos as discussões em 

torno da concepção socioambiental de meio ambiente, gerada a partir das recomendações 

da Conferência de Tbilisi (1997), a qual estão integradas as dimensões físico-naturais, 

socioeconômica, política, histórica, geográfica, cultural e ecológica, articuladas a 

conhecimentos, habilidades, valores e atitudes e compatibilizadas com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

Partindo da premissa de que a concepção de competência privilegia a capacidade 

para resolver situações-problema, articulando conhecimento básico e específico, iniciamos 

a reflexão na perspectiva de uma ressignificação do modelo adotado. Sobre a 

ressignificação das competências, Lopes (2001, p.10) afirma que: 

Certamente é preciso considerar que tais orientações oficiais não são 
assimiladas pelas diferentes instituições educacionais da mesma 
maneira. Uma vez estabelecidas as diretrizes curriculares oficiais, elas 
têm um poder de influenciar escolas e demais instituições educacionais, 
mas a incorporação efetiva ao currículo em ação nas escolas também 
passa por processos de recontextualização capazes de produzir novas 



organizações curriculares. [...] Assim, nos processos de 
recontextualização no interior de cada uma das instituições 
educacionais, sempre há espaço para ressignificar [...]. 

 

Ainda dentro desse contexto, outros autores concordam com a ressignificação, 

entre outros destacamos Deluiz (2001, p. 23), afirma:  

[...] ser imprescindível enfrentar o desafio de propor alternativas ao 
modelo de educação profissional vigente, calcado na noção de 
competências em suas concepções não-críticas, que enfrentem e dêem 
respostas à dinâmica e às transformações do mundo do trabalho, na 
perspectiva dos interesses dos protagonistas sociais: os trabalhadores. 
A ressignificação da noção de competência é, portanto, uma tarefa 
válida e urgente. 

e Ramos (2002, p.303), que ressalta: 

A valorização das competências individuais dos trabalhadores 
inscreve-se no marco de um individualismo liberal e de subjetividades 
atomizadas. E se a escola deve voltar-se para o desenvolvimento dessas 
competências, perde importância sua participação, assim como de 
todos os elementos culturais, na formação da consciência de classe e na 
construção de uma nova concepção de mundo. 
Face ao exposto, devemos afirmar que o movimento contra-
hegemônico exige a ressignificação da noção de competência para 
assumir um sentido coerente com a nova concepção de mundo que 
toma a realidade da classe trabalhadora como ponto de vista. Mesmo 
ressignificada, a noção de competência deve ser tomada de forma 
subordinada ao conceito de qualificação como relação social. 
 
 

Para se compreender a dimensão da necessidade dessa ressignificação, tomamos 

como referência a investigação de Novicki; Gonzalez (2003) nos Referenciais Curriculares 

para a área de meio ambiente, que analisa o perfil do técnico em meio ambiente, formado a 

partir das concepções de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação 

ambiental preconizadas pelo MEC (2000a). Nessa investigação, os autores verificaram que 

no Capítulo II – Delimitação e Interfaces da Área – o texto oficial deixa transparecer uma 

“elevada” consciência ambiental, uma vez que “todas as comunidades estão se 

conscientizando acerca dos problemas ambientais” (MEC, 2000a, p.9) e, “as populações 



estão se conscientizando de que os recursos naturais são finitos e que sua não preservação 

ameaça o futuro das novas gerações” (MEC, 2000a, p.9). Outro aspecto destacado pelos 

autores no documento, diz respeito ao volume de negócios gerados pelo uso de “tecnologia 

limpa”, o que justificaria a criação do curso técnico em meio ambiente. 

Ainda no Capítulo II dos Referenciais Curriculares – Delimitação e Interfaces da 

Área, Novicki; Gonzalez (2003) destacam que o documento identifica uma mudança 

paradigmática sobre a gestão ambiental – de agregadora de custos para fator de 

competitividade – fato que o próprio documento sinaliza para a necessária e urgente 

redefinição do perfil profissional do técnico em meio ambiente. Justamente nesse ponto, os 

Referenciais apontam que a concepção de desenvolvimento sustentável está ancorada na 

matriz da eficiência58, como pode ser verificada na seguinte citação: 

[...] torna-se necessária e urgente a formação de profissionais que 
atendem com eficiência à resolução dos problemas ambientais e que 
evidenciem esforços no sentido de promover o desenvolvimento 
sustentável (MEC, 2000a, p. 9, grifo nosso). 

No Capítulo IIII – Cenários, Tendências e Desafios – evidencia-se uma visão 

reducionista da temática ambiental, posto que, o conceito de meio ambiente é apresentado 

como algo exterior, revelando uma ética antropocêntrica, em que o Homem é o centro de 

todas as coisas, tudo existe em função dele. Não são percebidas as dimensões social, ética, 

cultural, política e econômica do conceito de meio ambiente apresentado em Tbilisi, como 

também, a estreita relação entre desigualdade social e degradação ambiental não está 

contemplada. A recomendação para o desenvolvimento do currículo em aulas operatórias: 

worhshops e oficinas, privilegiando a resolução de problemas, não condiz com a matriz da 

eficiência centrada na lógica do mercado e no tecnicismo. 
                                                
58 Concepção de desenvolvimento sustentável proclamada pelo Relatório Brundtland, produzido pela 
Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, como aquele “que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 
necessidades” (NOVICKI; GONZALEZ, 2003, p. 104 apud ACSELRAD, 1999). 



No capítulo VI – Matrizes de Referência – o MEC considera como funções do 

técnico ambiental: 

 Função 1 - Reconhecimento dos processos nos recursos naturais, 
com duas subfunções: processos de conservação e estudos dos 
processos de degradação natural; 
 Função 2 - Avaliação das intervenções antrópicas: identificar as 
ações do Homem que causam desequilíbrios/impactos ambientais, com 
duas subfunções: exploração dos recursos naturais e processos 
produtivos; 
 Função 3 - Aplicação dos princípios de prevenção e correção: o 
técnico ambiental deve ter capacidade de ‘prevenir ou mitigar os 
impactos ambientais’ causados pelo Homem, através da legislação e 
das tecnologias ‘disponíveis em correção, redução e prevenção da 
degradação dos recursos naturais’ (MEC, 2000a, p.15-45). 
 

  Pelo o exposto, Novicki; Gonzalez (2003, p. 108) ressaltam que:  

 o técnico ambiental formado a partir destes referenciais, não 
considerará em suas atividades de Educação Ambiental importantes 
aspectos relacionados à degradação socioambiental: a redução da 
diversidade cultural, a intensificação da desigualdade/exclusão social e, 
particularmente, os diferentes e antagônicos interesses que informam 
os processos de formulação e implementação de políticas públicas.   

 
 

E por essas razões, Novicki e Gonzalez concluíram ser impossível – “formar 

técnicos em meio ambiente críticos, eticamente conscientes e comprometidos com o 

desenvolvimento sociocultural do país” (MEC, 2000a, p. 49).  

Partindo dessa conclusão e fundamentados nos autores que abordam a 

ressignificação do modelo de competências, verificamos que nos Referenciais Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional de nível técnico para a área profissional Meio 

Ambiente (2000a, p. 20), o perfil do técnico em meio ambiente levará em conta à aquisição 

e ao processamento de matérias-primas:  

 
 Conservação de recursos naturais. 
 Proteção de habitus naturais e espécies ameaçadas. 
 Minimização de resíduos e prevenção à poluição. 
 Uso de materiais reciclados. 
Em relação ao uso de produtos, ele deverá levar em conta questões 
como: 
 Eficiência energética. 



 Segurança ambiental. 
 Conservação dos recursos naturais entrando como insumos 

para a produção. 
Já em matéria de produção de distribuição dos produtos, ele 
deverá ser capaz de levar em consideração questões referentes a: 
 Mínimo de uso de materiais. 
 Liberação de materiais tóxicos. 
 Geração e manuseio de lixo. 
 Uso de água. 
 Eficiência energética. 
 Emissões para o ar, a terra e a água. 
Finalmente, em questões do uso dos produtos, embalagem e 
descartabilidade, as questões que se levantam são: 
 Reciclabilidade. 
 Facilidade de reutilização e reparo. 
 Durabilidade. 
 Segurança do descarte em aterro sanitário ou em incineração. 

 

Verificamos que no documento a educação ambiental está direcionada para a 

sustentabilidade, através da redução de resíduos, da eficiência energética e do uso de 

materiais reciclados; ou seja, direcionada para a busca de soluções técnicas para os 

problemas ambientais do passado, intensificados no presente e que urgem de soluções 

imediatas para o futuro da vida planetária. A ênfase está na gestão – implantação de 

técnicas de produção mais limpas, do que na educação – mudança de comportamento e de 

valores sobre os modos de produzir e consumir. 

Encontramos na Função 3 – Aplicação dos princípios de prevenção e correção. 

Subfunção 3.2. Usos de tecnologia – a descrição da habilidade “organizar e atuar em 

campanhas de mudanças, adaptações culturais e transformações de atitudes e conduta” 

(MEC, 2000a, p. 43), que não contempla a educação ambiental como instrumento de 

revisão dos conceitos sobre o mundo e a vida em sociedade. De maneira geral cita os 

problemas ligados à degradação causados pelo desenvolvimento industrial, urbano e agrário 

descontrolado. Não fica evidente a relação entre degradação ambiental e exclusão social. 



Não há menção à justiça social. Assim, como construir novos valores sociais para a 

conquista e manutenção do direito ao meio ambiente equilibrado? 

O detalhamento do perfil do técnico em meio ambiente aparece no Perfil 

Profissional de Conclusão59, definido no Plano de Curso do Curso Técnico em Meio 

Ambiente (ANEXO 3, p.9) através de 14 competências gerais e 29 competências 

específicas, totalizando 43 competências, todas sugeridas pelos Referenciais Curriculares.  

  Pelo exposto nesse capítulo, consideramos que a concepção de meio ambiente 

deva integrar dimensões físico-naturais, econômicas, políticas, culturais e sociais, de modo 

a compatibilizá-la com as experiências históricas de desenvolvimento das sociedades. 

Sendo assim, a concepção socioambiental não é apenas a ampliação do conceito de meio 

ambiente, mas implica na percepção da mudança de paradigma, gerando uma nova 

percepção da realidade, valorizando a interdependência dos aspectos naturais e sociais e, 

propondo a articulação entre reflexão, conscientização e ação.  

Considerando que os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional 

de nível técnico para a área profissional Meio Ambiente, apesar de citar que a educação 

ambiental “requer mudança de comportamento e de atitude em relação ao meio ambiente 

interno de qualquer organização e externo a ela” (MEC, 2000a, p.19), existe uma ausência 

de competências socioambientais. 

Entendemos por competências socioambientais operações mentais que articulam e 

mobilizam conhecimentos, habilidades, valores, comportamentos e atitudes sobre a questão 

ambiental, de modo que se possa perceber a interdependência das dimensões físico-
                                                
59 O perfil profissional de conclusão é um dos nove itens citados no Art. 10 da Resolução CNE/CEB n° 04/99, 
que orienta a formulação dos Planos de Cursos Técnicos, assim como a Deliberação CEE nº 295/2005, que 
estabelece normas para o credenciamento e autorização de cursos de Educação Profissional Técnica de nível 
médio para o sistema estadual de ensino do Rio de Janeiro, em ambas legislações não são exigidas as ementas 
dos componentes curriculares, mas a definição de competências e habilidades para cada componente 
curricular.  



naturais, socioeconômica, política, histórica, geográfica, cultural e ecológica, 

compatibilizando-a com o desenvolvimento sustentável da sociedade. Competências que 

devem gerar não só a oportunidade de um trabalho, ou seja, empregabilidade, mas 

oportunizar “ferramentas de pensar e de agir, que permitam a formação de um cidadão” 

(DEPRESBITERIS, 2005, p.14). Isto é, operações mentais que possam articular e mobilizar 

instrumentos, indivíduos e a coletividade quanto às questões ambientais para a 

compreensão e resolução de problemas que afetam a sua qualidade de vida. 

A necessidade da construção de competências socioambientais ocorreu durante a 

elaboração dos instrumentos, quando percebemos que nos Referenciais Curriculares havia a 

ausência de competências, habilidades e bases tecnológicas relacionadas à educação 

ambiental, dentro dos princípios básicos previstos na Recomendação nº 2 da Conferência 

de Tbilisi (DIAS, 2000, p. 112-126).  

Na inviabilidade de avaliar cada uma das 43 competências descritas no Plano de 

Curso (ANEXO 3, p.9), decidimos, construir três competências socioambientais. Tomamos 

como ponto de partida a habilidade de “estruturar e modular programas de educação 

ambiental” (MEC, 2000a, p.19) e a desdobramos em três competências socioambientais, 

que serão consideradas parâmetros de análise no Capítulo 4, seção 4.5.2., que são: 

 Planejar, orientar e gerir propostas ambientais possíveis e viáveis aos problemas 

presentes e futuros; 

 Orientar a utilização de recursos naturais a fim de garantir as gerações futuras 

um ambiente ecologicamente equilibrado; 



 Atuar num mercado em expansão em ONGs e instituições públicas e privadas, 

com habilidades e competências próprias para o desenvolvimento da 

preservação e da conservação ambiental. 

 

Reiteramos que a abordagem de competências socioambientais trata-se de uma 

proposta inacabada e aberta à discussão. Segundo Freire (2004, p. 50), “onde há vida, há 

inacabamento”, entendemos que o inacabamento é a marca do Homem e de todos os seus 

empreendimentos e, sendo assim, a pesquisadora se propõe a dar continuidade ao trabalho 

iniciado nessa investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MEIO AMBIENTE, TRABALHO E EDUCAÇÃO: ANÁLISE CRÍTICA DE UMA 
REALIDADE EDUCACIONAL 
 

Participar numa investigação é tomar consciência da fragilidade dos 
conhecimentos, compreender que correspondem a um momento do 
pensamento, que serão necessariamente completados, reintegrados em 
conjuntos mais vastos ou, inclusivamente, invalidados por trabalhos 
mais recentes. É compreender que nada é certo e definitivo, que este é 
o percurso natural de uma disciplina científica (PERRENOUD, 1997, 
p.126). 

 

Este capítulo possui cinco seções, a primeira apresenta a síntese do documento 

Diagnóstico Socioambiental do Município de Belford Roxo (ANEXO 2)60, elaborado pela 

pesquisadora, que, além de promover o levantamento do cenário pesquisado, orientou o 

processo de elaboração do questionário utilizado como parâmetro de análise das práticas 

docentes do curso.  

A segunda trata da história e perfil do Colégio Estadual Presidente Kennedy, onde é 

ministrado o Curso Técnico em Meio Ambiente. Esse colégio possui uma história de 

mudança e um dos resultados da transformação foi a elaboração e a implementação desse 

curso.  

A terceira apresenta o perfil socioeconômico dos sujeitos da pesquisa, através de 

diferentes indicadores utilizados como parâmetro de análise entre os alunos do diurno e do 

noturno e professores. 

Na quarta seção, buscamos apresentar a avaliação do Curso Técnico em Meio 

Ambiente na voz de seus atores, identificando suas contradições e pontos de concordância 

sobre os objetivos do curso; os componentes curriculares; as estratégias e atividades 

complementares; a organização curricular do curso e a infra-estrutura do colégio. 

Na quinta seção, procuramos identificar as competências socioambientais que foram 

construídas durante o curso, a partir do reconhecimento da realidade local por parte dos 

atores, apontada no Diagnóstico Socioambiental; as competências socioambientais; a 

contribuição de cada componente curricular trabalhado durante o curso; a incorporação dos 
                                                
60 O Diagnóstico Socioambiental foi elaborado pela pesquisadora, a partir do roteiro de trabalho apresentado 
em MEC/Secretaria da Educação Fundamental. Parâmetros em Ação: Meio Ambiente na Escola – 5ª a 8ª 
série. Guia de atividades em sala de aula. Brasília: MEC/SEF, 2001. Tendo sido apresentado como trabalho 
final da disciplina Educação Ambiental, Estado e Sociedade, ministrada pelo Profº Drº Victor Novicki, no 1º 
semestre/2006. 



conceitos referentes a desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação ambiental; o 

mercado de trabalho; o atendimento às expectativas dos alunos; o mercado de trabalho e as 

sugestões dos atores para as melhorias do curso.  

 

4.1. Diagnóstico Socioambiental do Município de Belford Roxo  

                      
Velho Brejo, Velho Brejo! 
Onde o sol sempre nasceu sorrindo 
Como invejo a tua gente 
Essa gente tão vivida, 
tão sofrida e tão valente, 
 

        Essa gente que progride 
        Que trabalha, que estuda 
        Essa gente que decide 
         O que é bom para o lugar 
        [...] 

(SAMPAIO; FONSECA)61 
 
 

Os professores e corpo técnico do C.E. Presidente Kennedy ao elaborarem o Plano 

de Curso do Curso Técnico em Meio Ambiente (Anexo 3) consideraram, na justificativa do 

curso, o seguinte diagnóstico:  

[...] a Baixada Fluminense, região entorno da Bacia da Baía da 
Guanabara, é local de grande expansão industrial e comercial, e, por 
isso mesmo, com sérios problemas ambientais, entre eles: saneamento 
básico deficiente; sistemas de drenagens ruins; invasão e ocupação 
desordenada; degradação das encostas; políticas ambientais 
municipais/estaduais paternalista e interesseira;  ineficiência da 
fiscalização ambiental; destino e transferência do lixo; ausência de 
estações de tratamento de esgoto; atividades essencialmente poluentes 
(poluição sonora, ambiental e das águas) em meio urbano e 
principalmente, a ausência de educação ambiental eficaz e eficiente.  
[...] estudos realizados pelo CIDE, em 1998, apontam que a região da 
Baixada Fluminense – Região Metropolitana – concentra capital, infra-
estrutura e força de trabalho. Localização da maior parte das indústrias 
do Estado, formando um parque industrial bastante diversificado. 
Reunindo, também, serviços altamente especializados nos setores 
financeiros, comercial, educacional e de saúde, assim como órgãos e 
instituições públicas, entre outros. A região congrega aproximadamente 
80% da população estadual e oferece as que melhores condições para 

                                                
61 Versos do Hino do Município de Belford Roxo. Letra de Dionel Sampaio e música de Sergio Fonseca e 
brasão municipal. 

 



atrair novos investimentos no Estado, por ser o principal centro 
produtor e distribuidor de bens e serviços (PLANO DE CURSO DO 
CURSO TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE DO C.E.P.K., 2003, 
p.4)62. 

Entretanto, para analisar este curso técnico, consideramos importante aprofundar o 

conhecimento sobre o local a ser pesquisado com dimensões mais abrangentes. Assim, 

buscamos conhecer as dimensões físico-naturais, histórica, geográfica, socioeconômica, 

política, cultural e ecológica do Município de Belford Roxo, local onde o colégio está 

localizado. Por isso realizamos o Diagnóstico Socioambiental (ANEXO 2), para promover 

leituras relacionais e dialéticas da realidade, verificando como esta realidade 

socioambiental está sendo trabalhada pelos professores e incorporada pelos alunos do 

Curso Técnico em Meio Ambiente do C.E. Presidente Kennedy. Nesse capítulo, 

focalizaremos apenas os dados relevantes para a análise do Curso Técnico em Meio 

Ambiente, a partir de agora designado CTMA. 

O Diagnóstico Socioambiental nos revelou que, no passado, a região onde está 

localizada o Município de Belford Roxo era coberta pela Mata Atlântica, rica em espécies 

vegetais, com muitos rios navegáveis, cachoeiras, animais únicos e inóspita ao homem em 

muitos trechos, segundo Maia Forte (1933)63. 

A região pertencia à Capitania de São Vicente de Martim Afonso de Souza habitada 

por índios Tupinambás, chamados de “Jacutingas”64. Segundo Guilherme Peres65, 

                                                
62 O Plano de Curso (ANEXO 3) é uma exigência da atual legislação, Parecer CNE/CEB nº 16/99, Resolução 
CNE/CEB nº 04/99 e Deliberação CEE nº 295/2005, que contém as orientações básicas para sua elaboração 
pelas equipes escolares, em consonância com o Projeto Pedagógico da escola. O curso é automaticamente 
autorizado após a aprovação do plano pelo Conselho Estadual de Educação.  O Curso Técnico em Meio 
Ambiente do Colégio Estadual Presidente Kennedy foi homologado pelo Secretário de Educação do Estado 
do Rio de Janeiro em 25/05/2004, através do Processo nº E-03/8.610.443/2002.  
63 MAIA FORTE, José Matoso. Memória da Fundação de Iguassú. RJ: Tipografia do Jornal do Comércio, 
1933. 
64 As informações sobre os indígenas da região são do acervo do O Instituto de Arqueologia do Brasil – IAB é 
uma instituição nacional (Lei Federal nº3 924/81) que dá apoio e realiza palestras em todos os estados 
brasileiros, sua sede está localizada na Estrada da Cruz Vermelha, nº 45, no bairro de Santa Teresa (ex-



historiador e pesquisador do Instituto de Pesquisas e Análises Históricas e de Ciências – 

IPAHB, o início da colonização aconteceu por volta de 1556, pelos rios Iguaçu, Meriti e 

Sarapuí.  

Em 1767, na carta topográfica da capitania do Rio de Janeiro, aparece o Porto do 

Brejo, que fazia o escoamento da produção da Vila de Iguaçu Velho. Este porto ficava nas 

terras do Engenho do Brejo ou Fazenda do Brejo (informação verbal)66, que a partir de 

1851 passa a pertencer ao Comendador Manoel José Coelho da Rocha, cujos descendentes 

fizeram parte da história política do município.  

 De acordo com o IPAHB, em 1888, uma grande estiagem arrasa a Baixada 

Fluminense, levando a Corte a ficar sem água. Dom Pedro II encarregou o serviço ao 

engenheiro Paulo de Frontin, que se comprometeu a captar 15 milhões de litros de água 

para a Corte em apenas seis dias. Ele conseguiu, e esse fato ficou conhecido como o 

"milagre das águas". O colaborador de Paulo de Frontin foi o engenheiro maranhense 

Raimundo Teixeira Belfort Roxo (com "t"), que muito trabalhou nessa obra de 

abastecimento de água. Por isso, a pequena vila denominada Brejo passa, então, a chamar-

se Belford (com d) Roxo, em 1890, em homenagem a Raimundo Teixeira Belfort Roxo. 

                                                                                                                                               
Calundu), em Belford Roxo. Informações pelo telefone: (21) 3135-8117. Fonte: Disponível em: < 
http://www.mesquita.rj.gov.br/compir-prog.htm>.  Acesso em 12/03/2007. 
65 Todos os aspectos referentes à historiografia do Município foram obtidos através da coleta de dados 
disponíveis em: 
<http://www.baixadafacil.com.br/historia/broxo.htm> 
<http://www.governo.rj.gov.br/municipal.asp?M=71> 
<http://www.brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Belford+Roxo&uf=RJ> 
<http://www.protetoresdavida.org.br/belford/graficos.htm> 
Acesso em 13/05/2006. 
66 A Fazenda do Brejo atualmente é de propriedade da Rede ABEU – Associação Brasileira de Ensino 
Universitário, que a adquiriu de Altair Coelho da Rocha Denys, filha de Almerio Coelho da Rocha e 
Florípedes Rocha. Ela é viúva do Coronel Olindo Denys, que nos anos de 1960 e 1970, era quem 
administrava a fazenda, por isso que a Fazenda do Brejo também é conhecida como Fazenda do Coronel e a 
mata ao seu redor Mata do Coronel. Os dados referentes à Fazenda do Brejo, bem como, a história da família 
Coelho da Rocha, foi obtida através de entrevista com a Srª Altair Coelho da Rocha Denys, em setembro de 
2006. 



Foram os descendentes do comendador Coelho da Rocha que doaram as terras para 

o assentamento da estrada de ferro Rio D’Ouro67, construída para cuidar dos reservatórios e 

do abastecimento de água da cidade do Rio de Janeiro. Como a estrada de ferro cortava a 

Fazenda do Brejo, Manoel Coelho da Rocha, o neto, empenhou-se em estender o 

abastecimento de água também para o povo da vila de Belford Roxo. Em 1883, essa estrada 

de ferro foi transformada em linha de trem de passageiros. 

Com os trens, os rios perderam a importância e foram descuidados. Sem a devida 

limpeza e drenagem, os rios foram ficando entulhados. Conseqüentemente, durante as 

cheias transbordavam, causando extensos alagadiços – os brejais, impaludando a região e 

provocando o desaparecimento dos peixes. Outros fatores foram as pestes – a cólera-morbo 

(que dizimou a Vila de Iguaçu Velho em 1855), a varíola e a malária; a libertação dos 

escravos (1888) e o declínio da cultura da cana e café, que transformaram cidades vivas em 

cidades mortas. 

De 1909 a 1910, no governo de Nilo Peçanha, acontece o saneamento da Baixada e 

o desenvolvimento da citricultura, inaugurando uma nova fase para essa região que era 

assolada pela malária. Moradores mais antigos afirmam que, nessa região, a febre dava até 

nos postes. 

 Segundo os historiadores do Instituto de Pesquisa e Análises Históricas e de 

Ciências Sociais da Baixada Fluminense – IPAHB68, a expansão urbana deu-se com a 

expansão das ferrovias. As fazendas foram retalhadas em lotes e vendidas a preços baixos 

para moradia ou transformadas em sítios para o plantio de laranjais, estimulados pelos 

                                                
67  As informações sobre a Estrada de Ferro Rio D’Ouro foram disponibilizadas em: 
<http://www.sedebrem.rj.gov.br/belfordroxo.htm>   
 <http://www.estacoesferroviarias.com.br/efcb_rj_auxiliar/belford.htm>. Acesso em 16/04/2006 
68 Disponível em:< http://www.ipahb.com.br/>. Acesso em 01/05/2007. 



governos, devido à valorização no mercado mundial. Entretanto, as oscilações do mercado 

mundial com as guerras, as técnicas impróprias para o cultivo e a valorização de terras para 

fins urbanos após o saneamento, trouxeram a decadência da citricultura nessa região e 

transformou Belford Roxo numa “cidade-dormitório”. Essa característica é mantida até 

hoje, grande parcela da população, diariamente, desloca-se para o Município do Rio de 

Janeiro em busca de melhores salários, passando a maior parte do seu tempo fora do seu 

domicílio e só retornando para dormir. 

O processo desenvolvimentista inaugurado com a revolução de 1930, a 

capitalização do campo, a seca no nordeste, a saída em massa do campo e a crise no sistema 

de parceria levaram ao êxodo rural. O inchaço populacional nos grandes centros urbanos, a 

exploração imobiliária da capital e a migração nordestina trouxeram um grande contingente 

populacional para Belford Roxo. Vieram os grandes loteamentos, mas também as ações de 

grilagem e as ocupações irregulares, que permanecem ocorrendo no município. 

Em 1931, destaca-se a personalidade política de Almerio Coelho da Rocha, 

responsável pela visita do então Presidente da República, Getúlio Vargas, para inauguração 

da praça que tem o seu nome. Em 1920, inicia-se o processo de loteamento das terras da 

Fazenda do Brejo e o desenvolvimento da citricultura. Em 1946, devido ao fim da 

citricultura, acontecem grandes loteamentos. Em 1958, inaugura-se o da Bayer do Brasil, 

contando inclusive com a presença do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. 

Em de 03 de abril de 1990, pela Lei Estadual nº 1.640, foi criado o Município de 

Belford Roxo, emancipando-o de Nova Iguaçu. 

Geograficamente, Belford Roxo está localizado às margens da rodovia BR-116 

(Rio-São Paulo). Faz limites com os Municípios de: Mesquita, Duque de Caxias, São João 

do Meriti e Nova Iguaçu. Ocupa uma área de 79 Km². Seu clima é classificado como 



tropical quente. A sede do Município situa-se a uma altitude de 18 metros do nível do mar. 

MAPA 1 – Localização do Município de Belford Roxo na Baixada Fluminense69 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

No mapa, podemos observar o traçado do Arco Rodoviário70, obra que integra o 

Plano de Aceleração do Crescimento – PAC do governo federal, com o qual se espera o 

desenvolvimento da região; os limites do Município de Belford Roxo com outros 

municípios da Baixada Fluminense e seu sistema viário, que apresenta falta de conservação 

e saneamento básico nas estradas vicinais.  

O Município está localizado na Região Hidrográfica 571 do Estado do Rio de 

Janeiro, da qual fazem parte as bacias dos rios que nascem nas encostas da Serra do Mar e 

que deságuam na Baía de Guanabara. A bacia hidrográfica do Rio Iguaçu tem sua nascente 

localizada na Serra do Tinguá. O curso do Rio Iguaçu tem uma extensão de 43 Km. Os rios 

Botas e Sarapuí são os afluentes da margem direita, sendo que o Rio Botas (que corta o 

Município de Belford Roxo) apresenta uma série de canais como pode ser observado no 
                                                
69 Mapa disponível em: <http://200.162.253.61:8080/portal/home.do>.  Acesso em 12/03/2007. 
70 O Arco Rodoviário integrará o Porto de Sepetiba com os seguintes corredores: Avenida Brasil, Via Dutra, 
Antiga Rio-São Paulo, Rio-Santos, Ponte Rio-Niterói e Niterói-Manilha, desafogando o trânsito de veículos 
pesados na Região Metropolitana e escoando a produção do Pólo Siderúrgico do Atlântico. Fonte: Jornal O 
DIA, 3ª feira, 23/01/2007.   
71 Informação disponível em:< http://www.protetoresdavida.org.br/belfordroxo>. Acesso em 16/04/2006. 



seguinte mapa: 

MAPA 2 – Principais Rios e Afluentes do Município de Belford Roxo72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, segundo a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente –

FEEMA73, os rios Botas e Sarapuí nada mais são do que valas de esgoto a céu aberto, com 

indicativos de poluição orgânica, fecal e metais pesados: níquel, chumbo, cádmio, cromo e 

ferro. De acordo com a Resolução CONAMA 20/86, esses rios enquadram-se na Classe 2: 

são corpos d'água que poderiam ser aproveitados para o abastecimento doméstico, caso 

fossem tratados urgente e corretamente.  

A Baía de Guanabara e sua bacia hidrográfica formam um ecossistema 

importantíssimo para a cidade do Rio de Janeiro e cidades circunvizinhas. Em decorrência 

da concentração populacional, do crescimento urbano desordenado e dos processos 

industriais, esse ecossistema vem sofrendo uma ostensiva poluição ao longo dos anos. O 

                                                
72 Mapa disponível em:< http://200.162.253.61:8080/portal/home.do>. Acesso em 12/03/2007. 
73 Disponível em: <http://www.protetoresdavida.org.br/belfordroxo.htm>. Acesso em 16/04/2006. 

 



problema mais grave da Baía é o lançamento de esgotos domésticos e a presença de lixo, 

um reflexo direto da ausência de uma infra-estrutura adequada de saneamento básico.74 

A base econômica municipal está no comércio, indústria química e metalurgia, 

apresentando um parque industrial diversificado. Segundo a ACIBER – Associação 

Comercial e Industrial de Belford Roxo – são 3.600 casas comerciais e 380 indústrias, 

dentre elas destacamos a Lubrisol e a Bayer do Brasil, que bem próximo ao centro do 

município possui um parque industrial, reunindo diferentes indústrias de transformação. 

O município está dividido em cinco Sub-Prefeituras. A população é essencialmente 

urbana, inexiste no município população rural. São 433.120 habitantes e densidade 

demográfica de 5.400 habitantes/Km², de acordo com o Censo/2000 (IBGE). Belford Roxo, 

assim como Duque de Caxias, caracteriza-se como cidade-dormitório (GUIMARÃES, 

2004).  

Segundo a Fundação CIDE – Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro75 de 

2000, são indicadores sociais de Belford Roxo: 84,80% de pessoas de 15 a 24 anos com 4 

anos de estudo; 25,00% de óbitos de crianças de 0 a 4 anos motivados por doenças; 7,50% 

de pessoas empregadas com vínculo formais de trabalho; 47,80% de pessoas com 

rendimentos superior a 3 salários mínimos; 58,03% é o déficit habitacional de domicílios 

com infra-estrutura inadequada.  

Estes dados revelam que grande parte da população do município tem baixa 

escolaridade, não possui vínculos formais de trabalho, ganha em torno de um salário 

                                                
74 Disponível em:< http://www.protetoresdavida.org.br/belfordroxo.htm>. Acesso em 16/04/2006. 
75 Disponível em: <http://www.cide.rj.gov.br/pnb/pages/munic belrox.htm>. Acesso em 13.05.2006. 



mínimo. “Essa gente tão sofrida, tão vivida, tão valente”76, que sobrevive com pouca 

qualidade de vida.  

O site Protetores da Vida77, com base na pesquisa do CIMA – Centro de Cultura, 

Informação e Meio Ambiente – aponta que os cinco principais problemas socioambientais 

do Município de Belford Roxo situam-se na presença de valas negras, mosquitos, falta 

d’água, ratos, enchentes e poluição hídrica. Esses dados revelam a ausência de infra-

estrutura de saneamento básico do município, bem como evidencia que alguns problemas 

ocorrem em decorrência de outros, como por exemplo: do segundo ao quinto item, a saber: 

mosquito, falta d’água, ratos, enchentes e poluição hídrica, existe uma relação direta com o 

sexto item, que é o lixo.  

Os problemas socioambientais do Município de Belford Roxo podem ser 

visualizados no seguinte gráfico: 

                                                
76 Verso do Hino de Belford Roxo. Letra de Dionel Sampaio e Música de Sérgio Fonseca. 
77 Este site possui um BD - Banco de Dados Georeferenciado sobre a Bacia Hidrográfica da Baía de 
Guanabara, cujas informações são resultados de uma pesquisa de campo realizada pelo CIMA – Centro de 
Cultura, Informação e Meio Ambiente – que implantou em doze municípios do Estado, de agosto de 2000 a 
agosto de 2001, o Programa de Educação Ambiental Protetores da Vida, integrante do Programa de 
Revitalização Ambiental da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, do Ministério do Meio Ambiente e do 
IBAMA. Na primeira fase do projeto foram compilados mais de 36.000 dados junto a entidades 
representativas da comunidade (igrejas, associações de moradores, sindicatos, ong's), rede municipal de 
ensino, setor público (secretarias de meio ambiente, saúde, defesa civil, obras e educação) e iniciativa privada 
(indústrias, entidades de classe e clubes de serviço e comércio).Disponível em: 
< http://www.protetoresdavida.org.br/index_banco.htm>. Acesso em 16/04/2006. 



GRÁFICO 2 – Problemas Socioambientais de Belford Roxo78 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

O site Protetores da Vida79 estima que a geração de lixo domiciliar é de 

aproximadamente 0,5 kg/hab/dia. Isto é, a população do município gera em torno de 216 

toneladas/dia de resíduos, como entulho, terra, materiais diversos e lixo domiciliar. Existe 

uma parcela considerável dessa população que não realiza o acondicionamento adequado 

do lixo domiciliar, o que dificulta a realização de uma coleta limpa, produtiva e sem 

resíduos do lixo recolhido. O fato de utilizar embalagens inadequadas faz com que o lixo 

seja facilmente disperso por transeuntes ou animais, ocasionando um mau aspecto social e 

atraindo insetos e animais nocivos. Apesar das caçambas e lixeiras, o lixo pode ser visto ao 

seu redor, quando não nas margens dos rios, nas calçadas, na via férrea... Em qualquer 

lugar é fácil encontrarmos sacolas de lixos, gerando a degradação da localidade.  

A presença costumeira de vetores (mosquitos e ratos) é conseqüência de problemas 

relacionados à coleta e à disposição de resíduos em locais inadequados. Quanto às 

enchentes dos rios, o problema também está associado à ausência de drenagem. 

                                                
78 Disponível em: <http://www.protetoresdavida.org.br/belford/graficos.htm>. Acesso em 03/05/2006. 
79Disponível em:< http://www.protetoresdavida.org.br/belfordroxo.htm>. Acesso em 03/05/2006. 



A limpeza urbana do município está sob a responsabilidade da Prefeitura. É 

executada pela Secretaria de Obras Públicas, abarcando a coleta e a remoção dos resíduos 

domiciliares, hospitalares, bem como os serviços de limpeza, varrição de logradouros, a 

remoção de terra e entulhos e destinação final de todos os resíduos gerados. O município 

não tem um Regulamento de Limpeza Urbana80, definindo as atribuições da Prefeitura e os 

deveres da população no que diz respeito à limpeza pública.  

Em entrevista, realizada em maio de 2006, com o engenheiro florestal José Roberto 

Kassa, verificamos que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi transformada em 

Subsecretaria e atualmente está funcionando junto à Secretaria de Obras. Uma subsecretaria 

sem recursos, com limitações físicas e de materiais. A equipe é formada por duas biólogas, 

um engenheiro florestal, um advogado, um geólogo, um geógrafo e um funcionário 

administrativo. Os projetos são pontuais, a saber: arborização de ruas, horta escolar e 

palestras. 

Segundo os Protetores da Vida81, na década de 1990, através do Programa de 

Reconstrução Rio, foi implantado no município (bairro Recantus, antigo Babi) um 

complexo de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos, composto por duas 

usinas: uma de incineração de resíduos de serviços de saúde e outra de reciclagem e 

compostagem, além de um aterro de inertes para os rejeitos de usina.  As obras foram 

concluídas, mas as unidades não entraram em operação. As instalações foram invadidas e 

depauperadas; pela falta de manutenção, seu reaproveitamento é improvável.  

                                                
80 O Município de Belford Roxo dispõe de Lei Orgânica Municipal (1993); do Código de Posturas, publicado 
em dezembro de 1997, e do Código Tributário, de dezembro de 1997. 
81 Disponível em:< http://www.protetoresdavida.org.br/belford/programa.htm>  
   < http://www.protetoresdavida.org.br/belford/panorama.htm>. Acesso em 03/05/2006. 
 



Por esta razão, os resíduos sólidos estão sendo depositados num aterro, cuja área 

possui aproximadamente 10.000 m2 e o acesso é feito por uma via iluminada e 

pavimentada. Além de o aterro não ser isolado, ele não apresenta um sistema de controle de 

entrada e saída de veículos, equipamentos e pessoas. Nesse aterro, não existe um sistema de 

coleta e tratamento de líquidos percolados, sistema de drenagem de águas pluviais e sistema 

de drenagem e queima de biogás. A Estação Elevatória de Esgoto, em Itaipu, já foi 

terminada, mas ainda não está funcionando. Esta obra faz parte do Programa de 

Despoluição da Baía de Guanabara – PDBG. 

Em relação às principais doenças causadas pela presença de valas e mosquitos, os 

“Protetores da Vida” apontam as doenças respiratórias associadas à poluição do ar e as 

doenças de pele referentes à micose, sarna, alergia e impetigo. Seguem-se: verminoses, 

viroses, desnutrição e tuberculose, que configuram indicadores sociais de saúde, pois, 

caracterizam não só a precariedade da infra-estrutura existente no município, como 

também, a falta de informação, a pobreza e a pouca qualidade de vida da população.  

Na área educacional, o Censo Escolar de 2006, revelou que: 

TABELA 4 – Matrículas em 2006 e 2005, segundo etapas/modalidades da Educação Básica 
no Município de Belford Roxo, incluindo a dependência estadual, municipal e privada. 

Matrículas em 2006 e 2005, segundo etapas/modalidades da Educação Básica em Belford Roxo/RJ 

Etapas/Modalidades de 
Educação Básica 2006 2005 Diferença: 

2006-2005  
Variação % em 
relação a 2005  

Creche 839 826 13 1,5% 
Educação Infantil 5.247 5.067 180 3,5% 
Ensino Fundamental 83.947 86.199 -2.252 -2,6% 
Ensino Médio 19.921 19.307 614 3,2% 
EJA 5.871 5.013 858 17% 
Educação Especial 640 742 -102 -13,7% 
Educação Profissional 784 953 -169 -17,7% 
TOTAL 117.249 118.107 -858 -0,7% 



Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir de dados do INEP/MEC – Censo Escolar82  
 

A Tabela 4 nos informa que no Ensino Fundamental, na modalidade regular, 

observa-se uma tendência de leve decréscimo das matrículas (-2,6%); no Ensino Médio, a 

matrícula apresentou uma variação positiva de 3,2% em comparação com 2005 e o 

crescimento em 17% do EJA. A forte expansão da EJA “pode ser explicada não só por ser o 

caminho mais rápido, mas também por ser mais atrativo do que o ensino médio regular, em 

virtude de ambientes, horários e metodologias mais ajustadas a essa clientela” (IPEA, 2006, 

p.197). Não existe no município nenhuma unidade de ensino federal; são 51 escolas 

públicas estaduais, 48 municipais, 74 particulares, um centro universitário (UNIABEU) e 

uma faculdade (FABEL). 

Na área cultural verificamos que existem manifestações culturais como o lundu e a 

folia de reis, mas estão dispersas e anônimas. Belford Roxo possui várias praças, entretanto 

muito mal conservadas. Não tem cinema, shopping ou teatro. Poucos campos de várzea e 

muitas e diferentes igrejas. Como turismo cultural83,o município apresenta a Vila Olímpica, 

a Casa da Cultura, o pórtico da cidade, uma escola de samba – a Inocentes de Belford 

Roxo, a Bica da Mulata84e o Instituto de Arqueologia do Brasil. 

No Município de Belford Roxo existem, na área da saúde, dezoito postos de saúde, 

um centro de saúde municipalizado, um ambulatório, um hospital municipal, uma 

maternidade, três Centros de Referência e três Centros de Atenção Psicossocial. A 

                                                
82 Disponível em: 
<http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Matricula/censoescolar_2006.asp?metodo=1&ano=2006&UF=
RIO+DE+JANEIRO>. Acesso em 12/03/2007. 
83 Mapa disponível em:< http://www.brasilchannel.com.br/município>. Acesso em 03/05/2006. 
84 Bica fundida na época do Império, é uma estátua de ferro com traços renascentistas. Marcou o início da 
água potável no município e simboliza a Deusa das Águas. Está na Praça Getúlio Vargas, no centro do 
município. Disponível em: <http://www.sedebrem.rj.gov.br/belfordroxo.htm>. Acesso em 16/04/2006. 



Secretaria de Saúde possui quatro ambulâncias, sendo uma dotada de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI. 

Para desenvolver o Diagnóstico Socioambiental, elegemos como área de recorte os 

bairros de Piam, Areia Branca e Centro, uma vez que o Colégio Estadual Presidente 

Kennedy, está localizado na rua Postal, nº 50, Bairro de Areia Branca, uma localização 

estratégica para esses três bairros, como pode ser demonstrada no seguinte mapa:  

 

 

MAPA 3 – Área do Recorte (10)85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O levantamento de dados socioambientais do entorno do CEPK nos revela que o 

centro de Belford Roxo possui apenas um edifício com mais de dez andares. Muitas são as 

casas residenciais e escolas públicas e particulares. O comércio está restrito às ruas em torno de 

duas grandes praças e da estação ferroviária. As vias centrais são arborizadas e podadas. O 

sistema de varreção das ruas e a coleta de lixo ocorrem, sistematicamente, em dias alternados. 

Mesmo no centro, ainda é possível encontrar “cortiços” também chamados de “cabeças-de-

                                                
85 Disponível em: <http://www.protetoresdavida.org.br/belford/mapas/mapa.htm>. Acesso em 4/05/2006 

 



porco”, calçadas irregulares ou inexistentes, muitas pichações e propagandas pintadas nos 

muros.  

 Areia Branca e Piam são bairros periféricos, com muitas igrejas, pequeno comércio, 

escolas e muitas residências. É na Piam que está a 52º DP e a DEAM – Delegacia Especial de 

Atendimento à Mulher e o único hospital municipal, o Joca.  

O Rio Botas, como ilustra o mapa, corta esses dois bairros e possui moradias em 

ambas as margens, por essa razão recebe o esgoto domiciliar e muita quantidade de resíduos, 

uma vez que a coleta de lixo não é diária. Entretanto, há containers para depósito dos resíduos, 

mas o lixo pode ser visto ao seu redor. A população ribeirinha parece não perceber que esses 

resíduos são uma ameaça a todos que vivem às margens do Botas, expondo-os ao mau cheiro, 

às enchentes, ao convívio com ratos e mosquitos e a doenças, como a leptospirose. 

Em Belford Roxo existem grandes carências, tanto no que se refere à infra-estrutura 

urbana, quanto à área social. É domínio público que, na década dos anos de 1990, foi 

considerado o município com os mais elevados índices de violência, tanto que o primeiro 

prefeito, o Joca, iniciou uma campanha de amor a esta terra, e deu ao município a alcunha de 

“Cidade do Amor”. Atualmente situa-se entre o quinto município com menos violência no 

Estado. 

A partir dos dados levantados, organizamos as seguintes planilhas, a partir das 

orientações estabelecidas no documento Programa parâmetros em ação: guia para 

atividades em sala de aula (2001, p.30 e 31): 

1. Planilha de Observação e Registro da Área do Recorte 

Condições do recorte ambiental urbano Centro Piam Areia 
Branca 

1. Moradias unifamiliares X X X 
2. Moradias multifamiliares, casas geminadas, vilas X X X 



3.Presença generalizada de lixo domiciliar, cursos d’água 
contaminados, áreas sujeitas à enchentes X X X 

4.Sistema viário com presença generalizada de ônibus, 
carros, caminhões.  X X X 

5. Fachadas e monumentos pichados X X X 
6. Presença de ruas arborizadas e praças X X X 
7. Vertentes íngremes com ocupação habitacional X X X 
 
DETALHAMENTO: 1. No centro, há moradias bem construídas, com poucos edifícios 
altos, apenas um edifício no centro com 12 andares; 2. Nos bairros grande incidência de 
“puxadinhos” e cortiços, sem área livre e pouco arejados. Eram os “quartos para 
rapazes solteiros”, reunidos numa vila, que se transformaram em cortiços. O quarto que 
antes possuía um morador, agora abriga famílias inteiras. Habitações nas encostas 
evidenciando processo de favelização inclusive em ruas próximas ao Centro. 3. Muito 
lixo a céu aberto e próximo de cursos d’água; 3. 4. e 5. Poluição das águas e do ar (A 
Bayer do Brasil está localizada bem próxima ao Centro). Poluição sonora e visual – 
muitas pichações; 6. As ruas do Centro são mais arborizadas e podadas que as dos 
bairros. Há um número considerável de praças com jardins, bancos e poucos 
brinquedos. Entretanto, evidencia-se a depredação e a má conservação; 7. Moradias 
sujeitas a deslizamento, mal construídas, características habitacionais da população de 
baixa renda, construídas através de mutirão (que, segundo o Dicionário Aurélio, é o 
auxílio gratuito que se prestam uns aos outros os membros de uma determinada 
comunidade).  
 
 

 

2. Planilha de Organização e Interpretação das Informações 
Condições do meio ambiente 

urbano – Área de Recorte Interpretação dos indicadores socioambientais 

1. Rio Botas com águas muito 
escuras e exalando mau 
cheiro.Valas negras a céu aberto, 
falta d’água e enchentes. 

Ausência de infra-estrutura de saneamento básico e 
drenagem dos rios indicador da ausência administrativa, 
tanto no nível municipal como estadual. A política 
ambiental está apenas na Lei Orgânica, Cap. 10, Seção 1. 

2. O lixo domiciliar, tanto no 
acondicionamento como na 
disposição são inadequados. A 
coleta é irregular e sem destinação 
apropriada. 

Demonstração da precariedade da infra-estrutura 
existente, ignorância dos graves riscos à saúde e pobreza, 
gerando má qualidade de vida. Ineficácia do 
conhecimento produzido pela escola, posto que não 
provoca mudança de valores e de atitudes. 

3. Doenças respiratórias e doenças 
de pele. 

A Bayer emprega, mas também polui. Falta de 
informação, ignorância, pobreza. Problemas oriundos da 
auto-medicação. 

4. Habitações nas vertentes e a 
condição estética do centro do 
município e dos bairros 
circunvizinhos. 

Situação grave e de risco de um grande número de 
moradias em vertentes. Favelização. As fachadas das 
edificações: pichações, acabamento. Não há respeito ao 
patrimônio cultural. As praças não têm tratamento 
paisagístico. A paisagem urbana é feia: construções mal 



feitas, excesso de “puxadinhos”, de fios de eletricidade e 
propaganda pintada pelos muros e faixas nos postes. 

 

Nos quatorze anos de existência do município, com relação às questões do Meio 

Ambiente, as seis86 administrações públicas, incluindo a atual, desenvolveram políticas 

apenas pontuais: palestras, cartilhas, hortas comunitárias, mas ineficazes para o tamanho 

dos problemas ambientais que se apresentam. Outra característica é que são políticas 

descontínuas; o que uma administração fez a outra não dá continuidade.  

A destinação final de resíduos sólidos urbanos no município é crítica. São urgentes 

as ações para a implantação de um sistema de disposição desses resíduos de forma sanitária 

e ambientalmente adequadas, bem como de um programa que possa promover a 

recuperação das áreas degradadas pelo lançamento irregular do lixo ao longo dos últimos 

anos.  

A agravante é que o lixo está visível por todo município, e essa agressão ambiental 

parece não incomodar a grande maioria da população. É como se essa população estivesse 

aqui de passagem, sem nenhum comprometimento com essa terra, não fazendo parte da sua 

gente – isto é, não existe o sentimento de pertencimento ao tecido social, e sim um 

“sentimento de não-pertencimento ao tecido social” (DELUIZ; NOVICKI, 2004, p.21) 

 

4.2. Colégio Estadual Presidente Kennedy – sua história e seu perfil87 

Por anseios e ideais de cultura 
Nossa escola vai sobreviver 

                                                
86 1. Jorge Júlio Costa dos Santos, o Joca – de 1993 a 1995; 2. Ricardo Gaspar – 1995; 3. Mair Rosa – 1996; 
4. Maria Lucia – 1997 a 2000; 5. Valdir Zito – 2001 a 2004; 6. Maria Lucia – 2005 a 2008. 
Disponível em: <http://200.162.253.61:8080/portal/home.do?acao=galeriaPrefeitos>. Acesso em 12/03/2007. 
87 As informações abaixo relacionadas foram recolhidas no Projeto Pedagógico Gestão 2002-2005; no CD-
ROOM do Seminário “Escuelas que hacen escuela – por uma Pedagogia de la Inclusión”, organizado pela 
OEI – Organização dos Estados Iberoameriacanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, no Uruguai de 23 a 
26 de novembro de 2004. 



A afluência que tanto nos honra: 
Velho e novo em busca do saber... 
(SANTOS)88 
 

O Colégio Estadual Presidente Kennedy situa-se na rua Postal nº50, bairro Areia 

Branca, próximo ao centro de Belford Roxo, em área residencial, considerado de fácil 

acesso. É mantido pelo governo estadual e foi criado em 23 de julho de 1963 com o nome 

Grupo Escolar Presidente Kennedy, através do Decreto nº 2.027, publicado no D.O. de 

11/08/78. Entre os anos de 1970 e 1980 transformou-se em Escola Estadual e abrigou o 

Ginásio Estadual São José de Belford Roxo. A fusão entre a escola e o ginásio ocorreu em 

1981, que o transformou em Colégio Estadual. Por vinte e cinco anos, desde a sua 

inauguração até 1988, foi dirigido por Priscila Bouças Villanova, uma professora que lhe 

deu uma característica ímpar: o bom clima institucional.  

Foi no final dos anos de 1980 e início de 1990 que o Kennedy vivenciou momentos 

de uma triste e sofrida decadência institucional. O colégio sofreu várias intervenções e a 

comunidade escolar presenciou anos de descrédito e abandono. Todavia, a desorganização, 

a burocracia administrativa, a desmotivação, o despreparo e o descompromisso de 

administradores, docentes e funcionários, nada disso conseguiu acabar com o bom clima 

institucional. 

 Em 1994, com a transformação da Associação de Apoio ao Educando em 

Associação de Apoio à Escola – A.A.E., que se transformou no órgão gestor da escola, 

sendo dela o CNPJ, alguns professores e os membros da Diretoria Executiva da A.A.E. 

iniciaram um movimento de resgate institucional. 

                                                
88 Canção do Kennedy da autoria do Profº Ivan Trevas dos Santos ilustra a motivação docente com as 
mudanças que ocorreram no colégio a partir de 1994. A gravação do CD-ROOM contou com a participação 
dos professores Arlington Alves e Silma de Fátima Lima e do animador cultural Ronaldo Calazans. A letra na 
íntegra consta no Projeto Pedagógico do colégio (ANEXO 4, p. 31) 



 De 1996 a 2000, ressurge ele das cinzas e inaugura um novo tempo, através da 

eleição da Chapa Sincronismo. A gestão do colégio foi firmada sobre os seguintes 

objetivos: estabelecer metas através do Plano de Gestão, que atendessem aos interesses e 

necessidades da comunidade escolar; gerenciar os recursos financeiros e humanos de 

maneira a manter a imagem institucional conquistada; manter vivo o projeto pedagógico da 

escola; incentivar as iniciativas inovadoras do processo ensino-aprendizagem e, assegurar a 

participação da comunidade escolar nas decisões sobre a melhoria da escola como um todo. 

Necessariamente na ordem apresentada. 

Dentro dessa estratégia, novos papéis foram estabelecidos dentro da escola para 

todos. Dos diretores ao funcionário mais humilde, todos se tornaram importantes 

engrenagens no funcionamento da escola como um todo e os alunos, como o produto de 

todo este trabalho, devem refletir a mudança. Todos com voz e voto dentro da Associação 

de Apoio à Escola.  

Durante este período, o colégio transformou-se por dentro e por fora. Deixou de ser 

“Bangu I”89 para ser unidade escolar de Ensino Médio com referência em Educação 

Profissional, conferida através da Resolução SEE nº 2.594 de 6 de junho de 2003, que 

designou o CE. Presidente Kennedy como a unidade escolar pública para reconhecimento, 

em nível técnico, de equivalência de estudos e de experiência profissional na Área de 

Gestão. 

Em novembro de 2000, através de uma pesquisa interna, os alunos do Ensino Médio 

externaram sua opinião sobre qual curso técnico gostariam que fosse implantado no 

colégio. O Curso Técnico em Meio Ambiente foi a opção eleita pela maioria. A elaboração 

                                                
89 Durante o período de decadência, as janelas da escola foram substituídas por “cobogós” – espécie de tijolo 
de cimento vazado, os alunos, então, apelidaram a escola de Bangu I devido a aparência de presídio. 



do Plano de Curso contou com a participação de vários professores de diferentes áreas de 

conhecimento, dentre esses, 12 resolveram cursar a Pós-graduação em Educação para 

Gestão Ambiental, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e na Universidade Gama 

Filho, para atuarem na implantação do curso. Desses, 2 estão na gestão do colégio, 5 já não 

fazem parte do corpo docente, 4 estão em outros cursos. Em 2007, permanece no curso 

apenas um (1) professor dentre os 12 que, inicialmente, trabalharam para sua 

implementação.  

Em 25 de maio de 2004, através do processo nº E-03/8.610.443/2002, o Curso 

Técnico em Meio Ambiente foi homologado. Neste mesmo ano, o C.E. Presidente Kennedy 

foi uma das doze escolas selecionadas pela Organização dos Estados Iberoamericanos – 

OEI para representar o Brasil no Uruguai90 com o projeto “Colégio Estadual Presidente 

Kennedy: uma escola que faz Escola”. 

O Kennedy aos quarenta e quatro anos tem muitas histórias para contar. Alguns de 

seus professores foram alunos do colégio, ainda na época do Grupo Escolar. Entre os 

alunos, não é difícil encontrarmos a terceira geração de famílias da vizinhança. Atualmente, 

oferece matrícula para o ensino médio regular e para os cursos técnicos em Contabilidade e 

em Meio Ambiente, que são cursos subseqüentes de nível médio, ou seja, é pré-requisito de 

matrícula que os alunos tenham concluído o Ensino Médio. 

Da sua criação até os dias atuais o Kennedy teve vários perfis, uma vez que deixou 

                                                
90 O seminário “Escuelas que hacen escuela – por uma Pedagogia de la Inclusión”, organizado pela OEI – 
Organização dos Estados Iberoamericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura, no Uruguai de 23 a 26 de 
novembro de 2004. Este seminário selecionou 12 trabalhos, dentre os 230 que recebeu dos países do Mercosul 
e dos associados Bolívia e Chile. O Brasil concorreu com 54 trabalhos, sendo escolhido três, inclusive, o 
projeto: Colégio Estadual Presidente Kennedy – uma escola que faz Escola. Fonte: Informativo MEC de 
14/10/2004. Disponível em: 
 < http://www.mec.gov.br/acs/asp/noticias/noticiasID.asp?ID=7123>. Acesso em 14/10/2004. 
 



de ser um grupo escolar, passou a escola estadual e hoje se configura como unidade escolar 

de ensino médio com referência em Gestão, dedicando-se exclusivamente aos alunos do 

ensino médio e educação profissional. A direção é eleita pela comunidade escolar. É um 

colégio autônomo, grande, organizado (na medida da limitação quantitativa e qualitativa 

das equipes) e engajado nas modernidades tecnológicas. A atual direção caracteriza-se por 

desenvolver uma gestão participativa e procurar dar continuidade as ações da gestão 

anterior. 

Mantém a organização de três turnos distintos: manhã, tarde e noite e cada um 

desses turnos possui características próprias bem evidentes. O primeiro turno está 

organizado para receber os segundo e terceiros anos, dos alunos que no ano anterior, foram 

aprovados sem estudos de recuperação; o segundo turno recebe apenas alunos dos 

primeiros anos e o noturno é reservado para os alunos que, comprovadamente, estão 

trabalhando, sendo reservado para os segundos e terceiros anos o maior número de vagas. 

Possui Projeto Pedagógico (ANEXO 4) aprovado em assembléia desde 1999, sendo 

reformulado de três em três anos. Do Projeto Pedagógico de 2002-2005 ressaltamos os 

objetivos do colégio: 

1. Valorizar a imagem da instituição educacional, estabelecendo 
regras que possibilitem a organização e a modernização da escola, 
visando uma escola de qualidade; 
2. Responsabilizar a todos da comunidade escolar pelos resultados 
obtidos; 
3. Oferecer Ensino Médio e Educação Profissionalizante eficientes; 
4. Oferecer desenvolvimento profissional aos professores e servidores 
em geral (PROJETO PEDAGÓGICO 2002-2005, p.14). 

 

O CEPK ocupa uma área de 2.895m², sendo 1.775m² de área construída, dividida 

em dois pavimentos: o prédio velho e o prédio novo. Todo prédio escolar apresenta bom 

estado de conservação, entretanto faltam áreas verdes e humanizadas. É um prédio bem 



iluminado e ventilado, por amplas janelas de alumínio, vidro e tema. 

Segundo o Plano do Curso Técnico em Meio Ambiente (2003), o colégio possui os 

seguintes recursos físicos: 



TABELA 5 – Quantidade de recursos físicos (instalações e equipamentos) do C.E. 
Presidente Kennedy, segundo estado de conservação – 2006. 

Estado de Conservação 
Itens relacionados Quantidade 

Bom Regular 
Salas de aula 24 x  
Quadra de esporte polivalente coberta 01 x  
Estacionamento para 20 carros 01 x  
Cantina 01 x  
Capela 01 x  
Cozinha 01  x 
Almoxarifado  01  x 
Sala de professores com ar refrigerado  01 x  
Banheiro para professores 02 x  
Sala da direção 01 x  
Sala de coordenação com banheiro 01  x 
Sala do SOE/SOP 01  x 
Sala do Departamento Pessoal com arquivos, armários 
embutidos e 2 computadores com acesso à Internet 

01 x  

Sala da Secretaria com arquivos, armários embutidos e 2 
computadores com acesso à Internet 

01 x  

Sala do Grêmio 01 x  
Pátio interno com escovódromo (local para os alunos 
escovarem os dentes) e bebedouros elétricos 

01 x  

Banheiros para alunos (masc./fem) 08 x  
Linha Telefônica 04 x  
Fax 01 x  
Acesso à Internet para alunos 02 x  
Televisão 03 x  
DVD 03 x  
Aparelho de som 03 x  
Aparelhagem para Rádio-Escola 01 x  
Antena parabólica digital 01 x  
Videocassete 02 x  
Retroprojetor 03 x  
Episcópio 01 x  
Filmadora 01 x  
Máquina fotográfica 01 x  
Datashow 01 x  

Fonte: Direção Geral do C.E. Presidente Kennedy, que atualizou a Tabela em abril de 2007. 

 

Além dos itens supracitados, observamos que o colégio dispõe, também, das 

seguintes instalações e equipamentos, listadas no Plano de Curso: 



 24 salas de aula de 48 m² cada, com acomodações para 45 alunos em cada 

sala, com 2 ventiladores de parede, quadro branco e amplas janelas de 

alumínio com vidro e tela; 

 1 auditório com 120 poltronas acolchoadas, com 5 aparelhos de ar 

condicionado e instalações para vídeo e data show; 

 1 Biblioteca Escolar com acomodações para 40 alunos, dotada de ar 

condicionado, com aproximadamente 3000 volumes;  

 1 Laboratório de Informática dotado de: 15 microcomputadores com a 

seguinte especificação: SO Win 98 com AMD K6  266  MHz, com 32 RAM,  

HD  3.4 com kit multimídia, todos funcionando; 15 mesas para computador; 

15 cadeiras estofadas; 1 quadro branco; 2 aparelhos de ar condicionado; 

acesso à Internet;  

 1 Laboratório de Química/Física/Biologia com 2 microscópios binoculares; 2 

lupas elétricas; 6 lupas de mão; 1 estufa de secagem; 1 estufa bacteriológica; 1 

centrífuga; 1 banho-maria; 1 balança de escala-típlice; 4 placas de petri, além 

das vidrarias necessárias; 

 1 Laboratório móvel  Kit-Labor composto de: 1 cuba e torneira com 

reservatório de água; 1 bateria recarregável na rede elétrica, para alimentar 

microscópio e outros equipamentos; 1 compressor de ar e 1 balcão para 

exposição de práticas. Além de servir para exposição de práticas, o Kit-Labor 

é utilizado como transporte de materiais para sala de aula, dispensando a 

condução dos alunos ao laboratório propriamente dito. 

 

A organização do horário escolar e a disposição das turmas são da competência da 



direção geral do colégio, considerando que a responsabilidade do Quadro de Horário – QH 

é do diretor geral. O atendimento aos alunos em 2006 se fez mediante a seguinte 

organização: 



TABELA 6 – Número de turmas e número de alunos, segundo cursos e séries/módulos. 
CEPK – julho/2006. 

CURSOS Número de Turmas Número de Alunos 
Séries/Módulos 1ª/I 2ª/II 3ª/III Total 1ª/I 2ª/II 3ª/III Total 
Ensino Médio 26 21 15 62 1313 1.559 718 3.590 
CTC 1 1 1 3 44 24 25 93 
CTMA 2 2 2 6 82 70 102 254 
Total  29 24 18 71 1.439 1.653 845 3.937 
Fonte: Secretaria Escolar do C.E. Presidente Kennedy. 

 
TABELA 7 – Número de turmas e de alunos por curso, segundo o turno. CEPK – 2006.  

Número de Turmas por Curso Número de Alunos TURNOS 
EM CTC CTMA Total EM CTC CTMA Total 

Manhã 21 - 3 24 1150 - 108 1258 
Tarde 23 - - 23 1287 - - 1287 
Noite 18 3 3 24 1153 93 146 1392 
Total  62 3 6 71 3590 93 254 3937 
Fonte: Secretaria Escolar do C.E. Presidente Kennedy  

 

Podemos observar que na leitura das Tabelas 6 e 7, que a série com o maior número 

de alunos é a 1ª série do ensino médio, fato que pontua o desejo dos jovens em dar 

prosseguimento aos seus estudos. Observa-se que também é a série com maior oferta de 

matrícula. O decréscimo de matrículas ocorrido em termos de Brasil no ensino médio, entre 

2005 e 2006, observados na Tabela 1 (Capítulo 2), pode ser observado, posto que há um 

número maior de alunos na 2ª série do ensino médio, geralmente o que ocorre é justamente 

o contrário, isto é, altos níveis de desistência entre a 1ª série/módulo e a 3ª série/ módulo. O 

quantitativo do Curso Técnico em Contabilidade demonstra que é um curso em fase de 

extinção, precisa urgentemente ser reformulado para atender às exigências do mercado. De 

acordo com fontes da Secretaria Escolar, a faixa etária média dos alunos do ensino médio é 

em torno dos 16/17 anos, o que ressalta não haver grandes problemas em torno da distorção 

idade-série e que 60% dos alunos do colégio são do sexo feminino.  



TABELA 8 – Número de turmas e de alunos por curso, segundo o turno. CEPK – 2007.   

Número de Turmas por Curso Número de Alunos TURNOS 
EM CTC CTMA Total EM CTC CTMA Total 

Manhã 21 - 2 23 935 - 29 964 
Tarde 23 - - 23 1377 - - 1377 
Noite 18 3 4 24 809 91 183 1083 
Total  61 3 6 71 3121 91 212 3424 
Fonte: Secretaria Escolar do C.E. Presidente Kennedy  

 

A leitura da Tabela 8 demonstra que o número de alunos matriculados no ensino 

médio continua apresentando decréscimos com relação a 2006, até na educação 

profissional.  

 

Tabela 9 – Número de alunos matriculados no ensino médio e na educação profissional, por 
movimentação – evadidos, transferidos, aprovados, reprovados e em dependência, segundo 
série/módulo e curso. CEPK – 2006. 

Número de Alunos em 2006 Série/ 
Módulo Curso matriculados evadidos transferidos aprovados reprovados dependência 

1ª EM 1313 333 91 630 259 - 
2ª EM 1559 188 53 1189 129 - 
3ª EM 718 208 19 460 31 - 

TOTAL 3590 729 163 2279 419 - 
I CTC 44 23 - 15 - 6 
II CTC 24 8 - 6 3 7 
III CTC 25 4 - 15 1 5 

TOTAL 93 35 - 36 4 18 
I MA 82 19 - 51 5 7 
II MA 70 15 - 53 2 - 
III MA 102 3 - 97 - 2 

TOTAL 254 37 - 201 7 9 
TOTAL GERAL 3937 807 163 2516 430 27 
Fonte: Secretaria do C.E. Presidente Kennedy  
Nota: 
O ano letivo do curso regular de ensino médio encerrou-se em dezembro, os cursos técnicos modulares de 
Contabilidade e Meio Ambiente encerraram-se em julho. 

 

Podemos verificar que os índices de aprovação (64,0%); de evasão (20,3%); de 



reprovação (11,0%); de transferência (4,0%) e de dependência (0,7%). Sobre a taxa de 

evasão, os números apresentados revelam o “aluno evadido”, aquele que se matricula pelo 

sistema Call Center, apresenta apenas uma declaração escolar, mas não efetiva a matrícula 

e o “aluno desistente” – aquele que está matriculado e ao longo do período letivo 

desaparece. São significativos os índices de desistência nas primeiras séries/módulos. 

Apesar de reconhecerem a necessidade dos estudos, muitos alunos desistem devido à falta 

de interesse próprio para o curso que a escola oferece; às exigências do curso ao mau 

desempenho nos diferentes componentes curriculares; não conseguir um bom desempenho 

na dependência; transporte e, sobretudo, por uma premência maior – a necessidade de 

emprego para se manter ou para ajudar à família. A transferência, que ocorre, sobretudo, no 

ensino médio, acontece devido à reprovação, emprego ou por conseguir uma vaga em 

escola mais próxima ao trabalho ou residência.  

Em fevereiro de 2005, o Curso Técnico em Meio Ambiente ofereceu matrícula para 

243 alunos, divididos em três turmas, duas no diurno e três no noturno. Deste total, 102 

concluíram o curso, em julho de 2006. 

A apresentação dos dados quantitativos referentes ao colégio, e não apenas do 

CTMA, deve-se à intenção da pesquisadora em destacar o tamanho desse colégio e 

demonstrar o contexto em que está inserido o curso. Não se trata, assim, de uma perda de 

foco, porém a intenção em destacar que, na dimensão histórica, física, educacional e 

cultural do colégio como um todo, aparecem alguns dos aspectos levantados no referencial 

teórico, como também, que esse referencial se evidencia no funcionamento e na avaliação 

do CTMA na voz de seus atores. 

O Departamento Pessoal do colégio contabilizava em 2006: 150 professores, destes, 



14 trabalhavam no CTMA, 8 com matrícula e 6 GLP91. Dos professores de matrícula no 

colégio, 6 são graduados e 2 pós-graduados (lato-sensu); das GLP, 3 são graduados e 3 pós-

graduados (lato-sensu). Nenhum professor possui mestrado ou doutorado.  Além dos 

professores, estão lotados no colégio: 4 diretores, 2 coordenadores de turno, 3 orientadores 

educacionais, 6 agentes administrativos e 47 funcionários de apoio.  

Em junho de 2006, a entrevista92 com professora que exercia a função de 

coordenadora pedagógica, Profª Rita Pereira, foi reveladora, posto que o CEPK só possuía 

uma única coordenadora pedagógica para atender toda a escola – 150 professores, 71 

turmas, 3 cursos diferentes e nenhum coordenador técnico. No início do curso93 não havia 

carência de professores no CTMA, sendo que nove dos docentes do curso eram pós-

graduados pelo PDBG/UERJ (ANEXO 3 – Plano do Curso Técnico em Meio Ambiente, 

2003, p. 38). Citou como dificuldade administrativa o engessamento do horário escolar 

devido às normas instituídas pelo QH e como dificuldade pedagógica o desestímulo 

docente generalizado. 

No contato94 com as diretoras Profª Raimunda Pereira Muniz e Neusa Maria 

Guimarães nos foi relatado que a atual gestão participou da gestão anterior, sendo assim, 

não houve uma ruptura no direcionamento das ações previstas no projeto pedagógico do 

colégio. Entretanto, na euforia da implantação do curso, os professores e a própria gestão 

anterior supervalorizaram o curso, criando muitas expectativas, principalmente para os 

alunos do CTMA. Ocorreu que os alunos, ao tomarem conhecimento que o curso era de 

nível técnico e subseqüente ao ensino médio, que havia uma avaliação inicial como pré-
                                                
91 GLP - Gratificação de Lotação Provisória para os professores efetivos interessados em dupla regência (24 
h/a semanais). 
92 Entrevista realizada em 08 de junho de 2006, antes da realização do último Conselho de Classe. 
93 Em 2004, o CEPK era uma das poucas unidades escolares escolas que não apresentavam carências de 
professores. 
94 Entrevista realizada em 11 de maio de 2007, no C.E. Presidente Kennedy. 



requisito de entrada, sentiram-se superiores aos demais alunos do ensino médio e aos do 

curso técnico em contabilidade. E mais, o contato com novas disciplinas, entre elas, 

Higiene e Segurança do Trabalho, Educação em Gestão Ambiental, Legislação Ambiental, 

entre outras, levou esses alunos a questionar a direção do colégio sobre aspectos 

focalizados por esses componentes curriculares em sala de aula. Segundo as diretoras, “os 

alunos chegavam aqui cheios de razão e foi necessário colocá-los no lugar de alunos.”  

São fatos do cotidiano de um colégio grande, onde o conflito de opiniões acontece, 

sendo justamente nesse embate que é construído o conceito de educação, seja uma 

educação conservadora, seja uma educação transformadora. E isso não se configura uma 

dificuldade administrativa e pedagógica. A grande dificuldade do colégio com o CTMA foi 

a contratação, pela SEE/RJ, de docentes especialistas em: Geomorfologia, Educação em 

Gestão Ambiental, Legislação Ambiental, Ecologia e Poluição, Higiene e Segurança do 

Trabalho e Resíduos Sólidos e Líquidos. Em 2007, essa dificuldade foi vencida e, segundo 

a Diretora Geral, Profª Conceição da Silva Leite, o curso possui apenas uma carência, que é 

a Redação Técnica. 

Segundo a Coordenadoria Regional95 – Metropolitana VII, em Belford Roxo, na 

rede estadual de ensino, existe uma carência enorme de professores para atuarem no ensino 

médio e de professores específicos para atuarem nos cursos técnicos criados a partir da 

Deliberação CEE nº 295/2005. O Estado do Rio de Janeiro estabeleceu as normas para a 

autorização dos cursos, mas não abriu concurso público para docentes específicos, que 

fossem atuar nos cursos técnicos. Sobre a contratação de professores, o Estado não admite o 

instrutor, apenas o docente. 

                                                
95 Informação da Profª Maria das Graças de Lima Souza Santos, Gerente de Ensino Gestão e Integração da 
Metropolitana VII, em 08/05/2007. 



Com relação ao CTMA, o perfil docente necessário é o professor de Biologia ou 

engenheiro químico (docente) para ministrar aulas de Resíduos Sólidos e Líquidos, Higiene 

e Segurança do Trabalho, Educação em Gestão Ambiental, Legislação Ambiental, entre 

outras. Os professores da rede dessa área do último concurso de ingresso já foram 

chamados, sendo a carência parcialmente resolvida com a GLP e o contrato temporário para 

professores habilitados, mas não concursados. Esta última medida, para 2007, foi proibida 

pelo Ministério Público. 

 

4.3. Curso Técnico em Meio Ambiente: quem são os sujeitos da pesquisa?96 

Os sujeitos da nossa pesquisa são alunos e professores do Curso Técnico em Meio 

Ambiente do C.E. Presidente Kennedy. Foram respondentes ao instrumento de 36 questões, 

78 alunos desse curso, sendo 32 alunos do diurno e 46 do noturno. Foram também 

respondentes ao instrumento de 21 questões oito professores97 do mesmo curso, com 

atuação só no diurno, só no noturno ou em ambos os turnos. Esta coleta de dados ocorreu 

durante o mês de julho de 2006, quando os 78 alunos concluíram o CTMA. 

Os achados sobre o perfil de alunos e professores estão em consonância com outras 

pesquisas, principalmente com a pesquisa de Abramoway e Castro – Ensino Médio: 

múltiplas vozes (2003). Nesse sentido, foram considerados como indicadores do perfil de 

nossos atores as seguintes características socioeconômicas e culturais. 

 

                                                
96 A caracterização seguinte agrega características próprias da comunidade escolar em que estão inseridas, 
logo as análises apresentadas não devem ser generalizadas, uma vez que se referem ao número de 
respondentes do Curso Técnico em Meio Ambiente do CEPK. 
97 Os três módulos do CTMA totaliza 14 professores, alguns deles trabalham com 2 e até 3 disciplinas 
diferentes. Isto acontece porque o professor para estar no QH precisa ter 12 h/a, ou ele terá que cumprir 
horário em outra escola, como também devido a falta de professores específicos para determinadas 
disciplinas. 
 



4.3.1. Características socioeconômicas dos alunos 

A pesquisa revela a predominância do sexo feminino entre os alunos do CTMA do 

C.E. Presidente Kennedy. Este achado também foi destacado na pesquisa nacional de 

Abramovay e Castro (2003), em que as mulheres predominam na população de alunos, uma 

tendência que aparece em todas as capitais brasileiras, sendo que as diferenças por sexo não 

vão além dos dados quantitativos. Estes dados são, também, reafirmados no estudo 

investigativo de Gonçalves; Passos e Passos (2005) sobre a presença feminina, 

particularmente, no curso noturno. 

 

TABELA 10 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por sexo e auto-identificação de 
cor/raça, segundo o turno de aula.  

Sexo (%) TURNO Grupo Étnico Masculino Feminino TOTAL 

branco 7,7 14,1 21,8 
pardo 2,6 15,3 17,9 
negro 1,3 - 1,3 Diurno 

Total 11,6 29,4 41,0 
branco 5,1 10,2 15,3 
pardo 9,0 24,3 33,3 
negro 6,4 4,0 10,4 

Noturno 

Total 20,5 38,5 59,0 
TOTAL 32,1 67,9 100,0 

 

Do total de alunos do CTMA, 67,9% são mulheres, 29,4% estão no diurno e 38,5% 

no noturno. Este achado também reafirma a informação da Secretaria Escolar, em que 60% 

dos alunos do colégio são do sexo feminino e a predominância do sexo feminino na 

população do município (ANEXO 2, Diagnóstico Sócio Ambiental de Belford Roxo).  

Sobre a auto-identificação de cor/raça, constatamos que, do total dos alunos do 

CTMA, 51,3% identificam-se como pardos, sendo 33,3% no noturno e 18,0% no diurno; 

35,1% como brancos, sendo 21,8% no diurno e 13,3% no noturno e 11,6% de negros, sendo 



10,3% no noturno e 1,3% no diurno. A pesquisa Ensino Médio: múltiplas vozes 

(ABRAMOVAY; CASTRO, 2003) analisa a pouca visibilidade da população negra 

(11,6%) como uma tendência dos alunos de se “branquear”. Isto é, alunos negros que se 

identificam como pardos e/ou alunos pardos que se identificam como brancos. 

Em síntese, podemos afirmar que na população dos alunos do CTMA predominam 

as mulheres que se auto denominam pardas.  

A idade dos alunos do CTMA varia dos 18 aos mais de 40 anos. Entretanto, não se 

evidenciam grandes problemas em torno da distorção idade-série, até por se tratar de um 

curso subseqüente. Está no diurno a maior concentração dos alunos mais novos (dos 18 aos 

28 anos), fato já esperado. Não foi registrado nenhum aluno com menos de 18 anos. 

TABELA 11 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo faixa 
etária – 2006. 

Turno de Aula (%) Faixa etária Diurno Noturno 
Total 
(%) 

De 18 a 28 anos 33,3 14,1 47,4 
De 29 a 39 anos 2,6 29,6 32,2 
40 anos ou mais 5,1 15,3 20,4 
Total 41,0 59,0 100,0 

 

Como foi explanada no Capítulo 2, a relação entre educação e trabalho acontece 

num contexto contraditório, uma vez que podemos observar na Tabela 7, que ao mesmo 

tempo em que as exigências do mercado do trabalho trazem de volta aos bancos escolares 

52,6% dos alunos adultos, de 29 aos de 40 anos ou mais, é este mesmo mercado que tira os 

alunos jovens da sala de aula, são 47,4% de alunos jovens que concluíram o CTMA. Nessa 

faixa etária de 18 aos 28 anos, a grande maioria dos jovens de Belford Roxo precisa 

trabalhar para ganhar algum dinheiro a fim de manter ou ajudar suas famílias. 

Outro achado, também análogo à pesquisa de Gonçalves; Passos e Passos (2005), 

diz respeito à naturalidade dos alunos. Destacamos que 92,3% dos alunos do CTMA 



nasceram no Estado do Rio de Janeiro, sendo 33,4% em Belford Roxo, 21,8% no município 

do Rio de Janeiro, 18% em Nova Iguaçu, 8,9% em São João do Meriti, 10,2 % em outros 

municípios do Estado do Rio de Janeiro e 7,7% em municípios dos Estados de 

Pernambuco, Ceará, Paraíba e Bahia. Comprova-se que a Baixada Fluminense é reduto dos 

emigrantes nordestinos (ANEXO 2 – Diagnóstico Socioambiental), e se caracteriza como 

uma população de baixa renda. 

A Tabela 12 apresenta o estado civil dos alunos do CTMA, revelando que a maioria 

dos alunos do CTMA é solteira, inclusive no noturno. 

TABELA 12 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo 
estado civil. 

Turno de Aula (%) Estado civil Diurno Noturno 
Total 
(%) 

Solteiro 33,3 30,9 64,1 
Casado/mora junto 6,4 21,7 28,1 
Separado/ divorciado/viúvo 1,3 6,4 7,8 
Total 41,0 59,0 100,0 

O CTMA possui 64,1% de alunos solteiros, repetindo, assim, os achados da 

pesquisa nacional Ensino Médio: múltiplas vozes (2003), como também a informação de 

que é baixo o número de alunos na condição de separado, divorciado ou viúvo.  

Considerando que o CEPK recebe alunos com diferentes históricos escolares, 

buscamos conhecer a origem desses alunos, perguntando em que modalidade de ensino o 

aluno concluiu o Ensino Fundamental e qual a dependência administrativa em que cursou o 

Ensino Médio: 

TABELA 13 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo 
modalidade de ensino em que concluiu o Ensino Fundamental – 2006. 

Turno de Aula (%) Modalidade de ensino em que concluiu o 
Ensino Fundamental Diurno Noturno 

Total 
(%) 

Regular 39,6 44,9 84,5 
Supletivo 1,4 8,9 10,3 
EJA - 1,3 1,3 
Tela-sala - 3,9 3,9 
Total 41,0 59,0 100,0 



 

Verificamos que a maioria dos alunos do curso CTMA é originária do curso regular, 

e não da EJA ou de cursos supletivos, pois segundo os estudos de Gonçalves; Passos e 

Passos (2005, p. 354), “um dos grandes problemas pedagógicos do curso noturno são os 

alunos originários do Ensino Supletivo e da EJA, que chegam ao Ensino Médio com muitas 

deficiências de aprendizagem.”  

Percebemos, também, que os alunos do CTMA tiveram um motivo para escolher 

especificamente este curso técnico, 48,7% porque sempre se interessaram pelo assunto; 

32,1% por indicação de amigos; 12,8% por vagas abertas no mercado de trabalho; 5,1% 

porque a escola é próxima à residência e 1,3% por não ter outra opção. 

Também consideramos importante saber onde estes alunos cursaram o Ensino 

Médio. 

 

 

TABELA 14 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo a 
dependência administrativa da escola onde o aluno cursou o Ensino Médio – 2006. 

Turno de Aula (%) Dependência administrativa da escola onde o aluno 
cursou o Ensino Médio Diurno Noturno 

Total 
(%) 

Escola pública 29,4 56,4 85,8 
Escola particular 7,7 1,3 9,0 
Parte em escola pública parte em escola particular 3,9 1,3 5,2 
Total 41,0 59,0 100,0 

 

Observamos que a grande maioria dos alunos do CTMA, isto é, 85,8% dos alunos, 

são originários da escola pública regular, fato que não só se evidencia no turno noturno, 

mas também no diurno. Este dado pode ser explicado pelo fato de que em Belford Roxo, 

são poucas as escolas particulares que oferecem a modalidade de ensino médio, 



considerando que existe uma bem distribuída rede estadual de ensino, sem nenhum custo 

para o aluno, recebendo livros didáticos e merenda escolar. 

Um outro aspecto que nos mobilizou foi o de procurar saber como o hábito de 

leitura está incorporado entre esses alunos, já que, estamos inseridos numa sociedade em 

que a capacidade de processamento de informações deixou de ser apenas habilidade 

intelectual para transformar-se em condição de sobrevivência. A leitura representa 

ferramenta fundamental para a formação social e cognitiva do sujeito, uma vez que o 

qualifica para sua inserção na cultura e na sociedade. A leitura de diferentes tipos de fontes 

informacionais (jornais, revistas, livros), a utilização de computadores e o acesso à Internet 

são itens diferenciadores de situações sociais. 



TABELA 15 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo a 
freqüência da atividade de leitura – jornais, revistas (de informação, de entretenimento e de 
divulgação científica) e livros – 2006. 

Atividade de Leitura (%) 
Revistas de 

TURNO Freqüência 
Jornal Informação Entretenimento Divulgação 

Científica 

Livros 
(romances) 

sempre 21,7 6,5 3,9 5,2 19,3 
às vezes 19,3 28,0 16,6 20,4 12,8 
nunca - 6,5 20,5 15,4 8,9 

 
Diurno 

total 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 
sempre 43,6 7,7 7,7 6,4 18,0 
às vezes 15,4 43,5 37,1 20,5 32,0 
nunca - 7,8 14,2 32,1 9,0 

 
Noturno 

total 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Para os alunos do diurno e noturno do CTMA, a atividade de leitura mais freqüente 

é a do jornal – 65,3% dos alunos lêem “sempre” e 34,7% lêem “às vezes”. A leitura de 

revistas é menos freqüente, até porque as revistas são mais caras. Entretanto, há uma 

variação no que tange à leitura de revistas entre os dois turnos. As de entretenimento, no 

noturno, ocorrem “às vezes”para 37,1% e no diurno, para 20,5% “nunca”; a leitura de 

revista científica ocorre para 19,3% do diurno “sempre” e para 32,0% dos alunos do 

noturno “às vezes”. A literatura romanceada para 19,3% dos alunos do diurno ocorre 

“sempre” e para 32,0% dos alunos do noturno ocorre “às vezes”. 

Consideramos a freqüência ao tipo de atividade de leitura apurada como relevante, 

uma vez que apresentou um resultado diferente da pesquisa de Gonçalves; Passos e Passos 

(2005), a qual apontou a falta de atividade de leitura entre os alunos do ensino médio 

noturno. 

Outro dado levantado refere-se às atividades culturais realizadas por esses alunos. 

Com base em Kuenzer (1999), entendemos que a instituição escolar não é a única capaz de 

produzir conhecimento, sendo assim as atividades alternativas ao meio escolar podem vir a 



influenciar na formação dos jovens. Por essa razão, procuramos levantar as atividades 

culturais freqüentadas por esses jovens e adultos. 

TABELA 16 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo a 
freqüência à atividades culturais – televisão, cinema, show e cultos religiosos – 2006. 
 

Atividade cultural (%) 
Turno Freqüência 

Televisão Cinema Show Teatro Culto 
religioso 

sempre 28,2 2,5 3,9 1,3 21,8 
às vezes 10,3 29,5 25,6 6,4 10,3 
nunca 2,5 9,0 11,5 33,3 8,9 

Diurno 

total 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 
sempre 44,9 4,0 5,3 - 34,7 
às vezes 14,1 42,3 29,4 9,0 17,9 
nunca - 12,7 24,3 50,0 6,4 

Noturno 

total 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Confirma-se o que vem sendo ressaltado em diferentes pesquisas sobre a juventude, 

inclusive a de Abramoway e Castro (2003) sobre a reduzida freqüência dos jovens aos 

teatros, visto que 83,3% dos alunos do CTMA não freqüentam este tipo de atividade 

cultural “nunca”. Para 73,1% dos alunos a tv é a atividade cultural mais freqüente, seguida 

do culto religioso (56,5%).  Considerando a realidade cultural do município de Belford 

Roxo, que não possui sequer um shopping com cinema e teatro, vamos perceber que o 

diferencial é que, nessa região, a religião se transforma numa opção de lazer para os jovens 

alunos. 

A informação digital impulsionada pelo avanço tecnológico e pela globalização 

pode ser um problema para aqueles que não tem acesso ao mundo digital e, por esta razão, 

a inclusão/exclusão digital vem sendo discutida por vários setores da sociedade. Nesse 

sentido, procuramos saber com que freqüência os alunos do CTMA utilizam a ferramenta 

computador e acessam a Internet. 



TABELA 17 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo a 
freqüência de utilização de computador e acesso à Internet – 2006. 

TURNO Freqüência Computador (%) Internet (%) 

sempre 16,6 17,9 
às vezes 21,8 17,9 
nunca 2,6 5,2 Diurno 
total 41,0 41,0 

sempre 25,6 21,8 
às vezes 28,2 28,2 
nunca 5,2 9,0 

Noturno 

total 59,0 59,0 
TOTAL 100,0 100,0 

 

Constatamos que 42,2% dos alunos do CTMA, sendo 25,6% do noturno e 16,6% do 

diurno, utilizam o computador “sempre”; 50% dos alunos (21,8% diurno e 28,2% noturno) 

utilizam “às vezes”; sendo, assim, a exclusão digital atinge a 7,8% dos alunos do curso. 

Quanto ao acesso à Internet podemos observar que são 39,6% de alunos do CTMA que 

acessam a rede “sempre”; 46,1% acessam “às vezes” e 14,2% “nunca”. Considerando que 

são 67,9% de alunas do sexo feminino (Vide Tabela 9), apenas 5,2% das mulheres não 

utilizam computadores; e 10,3% não utilizam a Internet, incluindo diurno e noturno. Dos 

32,1% do sexo masculino, apenas 2,6% não utilizam computadores nem acessam a Internet, 

e são alunos do noturno.  

Comparando as Tabelas 14 e 15, podemos observar que os alunos apresentam uma 

baixa freqüência aos meios de diversão de caráter público como teatro e show, fato que se 

contrasta com o acesso a mídias de uso privado como tv e computador. Este fato também é 

evidenciado no estudo investigativo de Abramoway e Castro (2003), de caráter nacional, 

Ensino Médio: múltiplas vozes. 

As mudanças sociais, econômicas e tecnológicas do mundo contemporâneo, de 

modo conjunto e em interação, implicam transformações radicais no mundo do trabalho. 



Seus impactos, às vezes devastadores, podem ser constatados na nova configuração do 

mercado de trabalho, nas relações de emprego, nas exigências requeridas aos trabalhadores, 

no aumento do desemprego e da informalidade, na precarização do trabalho, que foram 

abordados no Capítulo 2 dessa dissertação, no qual destacamos que a mola propulsora da 

Educação Profissional é o acesso ao mundo do trabalho.  

A relação entre educação e trabalho acontece num contexto histórico de 

movimentos contraditórios, pois, ao mesmo tempo em que convivemos com grandes 

transformações no campo da tecnologia e das formas de comunicação, convivemos também 

com o aumento do desemprego e da diversificação das especializações, com a redução de 

oportunidades de emprego estável e com a proliferação do emprego temporário e por conta 

própria.   

A partir do que foi abordado no referencial teórico, sobre a ênfase neoliberal à 

subordinação da educação às necessidades do mercado de trabalho, considerando que esta 

subordinação não significa ser função social da educação garantir empregos, mas promover 

empregabilidade, procuramos verificar quantos alunos do CTMA estão inseridos no mundo 

do trabalho, quantos ainda não ingressaram em atividades profissionais e quantos estão 

desempregados.  Nosso objetivo direcionou-se para a análise da relação entre Educação e 

Trabalho, através dos índices evidenciados por faixa etária, sexo e turno de aula. 



TABELA 18 – Proporção de alunos do CTMA por situação no mundo do trabalho, segundo 
faixa etária, sexo e turno de aula. CEPK – 2006. 

Situação relativa ao mundo do trabalho 
Trabalhando Nunca trabalhou Desempregado 

T 
U 
R 
N 
O 

Faixa etária 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

TOTAL 

de 18 a 28 anos 5,1 5,1 2,6 19,2 - 1,3 
total 10,2 21,8 1,3 

33,3 

de 29 a 39 anos 2,6 - - - - - 
total 2,6 - - 2,6 

40 anos ou mais 1,3 1,3 - 1,3 - 1,2 
total 2,6 1,3 1,2 5,1 

9,0 6,4 2,6 20,5 - 2,5 

 
D 
I 
U 
R 
N 
O 

total 
15,4 23,1 2,5 

41,0 

de 18 a 28 anos 2,6 2,6 - 7,7 - 1,2 
total 5,2 7,7 1,2 

14,1 

de 29 a 39 anos 10,2 9,2 - - 3,8 6,4 
total 19,4 - 10,2 29,6 

40 anos ou mais 3,8 5,1 - - 1,3 5,1 
total 8,9 - 6,4 15,3 

16,6 16,9 - 7,7 5,1 12,7 

 
N 
O 
T 
U 
R 
N 
O total 

33,5 7,7 17,8 
59,0 

de 18 a 28 anos 15,4 29,5 2,5 47,4 
de 29 a 39 anos 22,0 - 10,2 32,2 
40 anos ou mais 11,5 1,3 7,6 20,4 

 
T 
O 
T 
A 
L 

 
TOTAL 48,9 30,8 20,3 100,0 

 

Do total dos alunos do CTMA, de ambos os sexos, dos 18 aos mais de 40 anos, 

48,9% estão inseridos no mundo do trabalho; 30,8% “nunca trabalharam” e 20,3% estão 

desempregados. Com a Tabela 17 queremos destacar a situação dos alunos do CTMA no 

mercado de trabalho. 

Dos 48,9% que estão trabalhando, identificamos que:  

 25,6% são homens e 23,3% são mulheres; 

 15,4% estão na faixa etária dos 18 aos 28 anos; 22,0% estão na faixa dos 29 

aos 39 anos e 11,5% possuem 40 anos ou mais; 

 33,5% estudam no turno da noite e 15,4% no diurno. 



Dos 30,8% de alunos que ainda não estão inseridos no mercado de trabalho, foram 

identificados: 

 28,2% são mulheres e 2,6% são homens; 

 29,5% estão na faixa etária dos 18 aos 28 anos e 1,3% com 40 anos ou mais; 

 23,1% estão no diurno e 7,7% no noturno. 

Dos 20,3% dos alunos que estão desempregados, identificamos: 

 15,2% são mulheres e 5,1% são homens; 

 10,2% estão na faixa etária dos 29 aos 39 anos; 7,6% possuem 40 anos ou 

mais e 2,5% possuem de 18 a 28 anos; 

 17,8% estão no noturno e 2,5% estão no diurno. 

 

Segundo os professores, existe desigualdade98 entre as realidades socioeconômicas 

dos alunos do diurno e do noturno. Alguns alunos do diurno estudaram em escola particular 

(7,7% Tabela 13), são oriundos de família de classe média e, por esta razão, são sustentados 

por suas famílias: evidenciam, assim, uma realidade socioeconômica mais favorável do que 

a percebida entre os alunos do noturno. 

Outro ponto levantado na Tabela 17 é a presença de mulheres que se situam na 

categoria “nunca trabalhou” (28,2%), localizadas mais no diurno (20,5%) do que no 

noturno (7,7%). Segundo os professores, são jovens mulheres solteiras ou casadas, 

sustentadas por pais e maridos, havendo também as donas de casa que estão fora do 

mercado de trabalho e que pararam de estudar a um bom tempo, mas que, depois dos filhos 

criados, retornam aos bancos escolares. 

                                                
98 Esta informação nos foi fornecida pela coordenadora pedagógica Profª Rita Pereira e pelos professores que 
atuam nas turmas, durante a realização do Conselho de Classe, em 08 de junho de 2006. 



Considerando os argumentos de Oliveira (2003); Del Pino (2002); Gentili (1996); 

Deluiz (1996) e Torres (1995) entre outros, sobre a política educacional brasileira que 

estabelece uma certa sintonia com as políticas econômicas, em que a capacitação 

profissional e as políticas de formação profissional estão centradas nas necessidades do 

mercado de trabalho e desarticuladas de políticas de desenvolvimento, de geração de 

emprego e de distribuição de renda, procurando verificar do total dos alunos do CTMA que 

estão inseridos no mundo do trabalho, quais são as condições de empregabilidade desses 

alunos e quais são as oportunidades de emprego estável. 

TABELA 19 – Proporção de alunos concluintes do CTMA que estão inseridos no mundo 
do trabalho, por turno de aula, segundo ocupação funcional – 2006. 

Turno de Aula (%) Ocupação Funcional Diurno Noturno 
Total 
(%) 

funcionário público municipal, estadual e federal 
(guarda de trânsito, oficial administrativo, 
serviços gerais, polícia federal)  

 
- 

 
31,6 31,6 

comércio (balconista, operador de caixa, 
operador de telemarketing, gerente de loja, 
auxiliar de cabeleireiro)  

 
15,8 

 
18,4 34,2 

indústria (operário) 5,3 7,9 13,2 
autônomo 2,6 2,6 5,2 
prestador de serviço (empregada doméstica, 
babá, motorista, alfabetizadora da EJA, assessor 
parlamentar) 

 
7,9 

 
7,9  

15,7 

Total 31,6 68,4 100,0 
 

De acordo com Deluiz (2001), o desemprego, a redução dos postos de trabalho, a 

degradação das condições laborais, a perda dos direitos trabalhistas e o crescimento dos 

empregos precários e informais constituem as novas faces da realidade do trabalho. O 

desemprego evidencia-se no diurno sobre os alunos de 40 anos ou mais e do sexo feminino; 

no noturno, atinge os alunos de 29 aos 39 anos, mas também os de 40 anos ou mais e, 

sobretudo, as mulheres. Este achado vem comprovar a informação do Diagnóstico 



Socioambiental sobre os indicadores sociais de Belford Roxo, apontando que grande parte 

da população do município tem baixa escolaridade, não possui vínculos formais de 

trabalho, ganha em torno de um salário-mínimo. 

Constatamos que os alunos do CTMA que estão no mercado de trabalho ocupam 

funções no setor terciário, que não exigem qualificação específica, tais como: comerciários 

(34,2%); funcionários públicos (31,6%); industriários (13,2%); prestadores de serviços 

(10,5%) e autônomos (5,2%). Este achado vem comprovar a informação do Diagnóstico 

Sócio ambiental sobre os indicadores sociais de Belford Roxo (ANEXO 2, p.10) 

Este achado também reafirma os estudos de Gonçalves; Passos e Passos (2005) 

sobre as atividades profissionais do grupo investigado, que estão relacionadas ao setor 

terciário. A maioria destas ocupações é de subemprego, pois não exige qualificação 

específica, por isso o baixo índice de carteiras trabalhistas assinadas (28,9%).   

TABELA 20 – Proporção de alunos concluintes do CTMA que estão inseridos no mundo 
do trabalho, por turno de aula, segundo situação funcional – 2006. 

Turno de Aula (%) Situação Funcional Diurno Noturno 
Total 
(%) 

funcionário público  - 31,6 31,6 
sem carteira assinada 18,5 15,8 34,3 
carteira assinada 10,5 18,4 28,9 
autônomo  2,6 2,6 8,0 
Total 31,6 68,4 100,0 
 

Do total de alunos que estão trabalhando, 31,6% pertencem aos quadros do 

funcionalismo público, como guardas de trânsito, funcionário administrativo e de apoio da 

PMBR (23,7%) funcionários estaduais (5,3%) e a um único caso de funcionalismo federal 

(2,6%), que também apresenta o maior salário (mais de cinco salários-mínimos). 

 
TABELA 21 – Proporção de alunos concluintes do CTMA que estão inseridos no mundo 
do trabalho, por turno de aula, segundo faixa salarial – 2006. 

       Faixa Salarial Turno de Aula (%) Total 



Diurno Noturno (%) 
menos de 1 salário-mínimo 10,5 2,6 13,1 
1 salário-mínimo 8,0 13,1 21,1 
Até 2 salários-mínimos 8,0 29,0 37,0 
Até 3 salários-mínimos 2,6 15,8 18,4 
Até 4 salários-mínimos 2,6 2,6 5,2 
Até 5 salários-mínimos - 2,6 2,6 
mais de 5 salários-mínimos - 2,6 2,6 
Total 31,7 68,3 100,0 

     Nota: Em 2005, o valor do salário-mínimo era de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais). 
 

A inserção no mundo do trabalho não acontece para todos os alunos do CTMA, e, 

além disso, existe a questão salarial: são 89,6% os que recebem abaixo de três salários-

mínimos, ou seja, a grande maioria dos alunos procura subsistir com bem menos de mil 

reais mensais. 

Com base em Mészáros (2005), podemos observar que é através da educação que os 

obstáculos da realidade são superados, porém o simples acesso à escola não é suficiente 

para dar aos alunos da periferia o acesso e a permanência no mundo do trabalho.  

Podemos, então perceber, fundamentados em Gentilli (1996), que o ideário 

neoliberal buscar subordinar a educação às necessidades do mercado e promover a 

empregabilidade, mas não é função social da educação garantir empregos ou fontes de 

trabalho. Cabe à educação tão somente oferecer a ferramenta necessária para competir 

nesse mercado extremamente excludente.  

As ocupações de balconista, empregada doméstica, babás, atendentes, servidores 

públicos para ocupações subalternas, entre outros, configuram-se como subempregos. Os 

subempregos e o mercado informal é o mercado de trabalho destinado para a grande 

maioria desses alunos, porque atendem àqueles que têm problemas de freqüência, 

permanência e aproveitamento na escola, somando-se a pouca ou nenhuma qualificação 

profissional.   



Nesse contexto, e fundamentados em Moraes (2002), destacamos que educação e 

formação profissional não podem ser vistas como solução única para gerar empregos ou 

alavancar processos econômicos. Novos empregos são gerados quando há políticas 

adequadas de crescimento das economias e por novos investimentos produtivos.  

Belford Roxo possui 51 escolas estaduais oferecendo à população Ensino Médio, 

mas apenas quatro99 colégios oferecem Educação Profissional. A relação entre educação e 

trabalho é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que convivemos com grandes 

transformações no campo da tecnologia e das formas de comunicação, convivemos também 

com o aumento do desemprego e da diversificação das especializações, com a redução de 

oportunidades de emprego estável e com a proliferação do emprego informal e temporário.   

Fundamentados em Kuenzer (1998), podemos afirmar que a finalidade da 

educação profissional pública para a grande maioria dos jovens e adultos da Baixada 

Fluminense é a preparação para atuarem no sistema produtivo, entretanto, para as funções 

técnicas localizadas nos níveis baixos da hierarquia ocupacional. Ou seja, a formação 

profissional, como política pública, aparece na perspectiva de uma ocupação de baixa 

qualidade para todos. 

 

4.3.2. Características socioeconômicas dos professores 

 Em 2005, no Curso Técnico em Meio Ambiente predominavam os docentes do 

sexo masculino, são 62,5% de homens e 37,5% de mulheres. A maior parte dos professores 

respondentes se auto declara branca (62,5%), seguido por 25% de pardos e 12,5% de 

negros. Essa característica étnica – de uma maioria branca – evidencia-se no corpo docente 

                                                
99 A saber: CE. Presidente Kennedy – Curso Técnico em Contabilidade e Curso Técnico em Meio Ambiente, 
Instituto de Educação – Normal, CE. Tenente Otávio – Curso Técnico em Informática e o CETEP-Belford 
Roxo, unidade da FAETEC – Curso Técnico em Polímeros. 



como um todo. A faixa etária do corpo docente é variável dos 20 anos (12,5%) aos mais de 

50 anos (25%). Não há nenhum docente com menos de um ano de profissão, como também 

não há ninguém com mais de trinta anos, ou seja, a maioria dos professores possui menos 

de 10 anos de magistério. 

Sobre a freqüência da atividade de leitura – jornais, revistas (de informação, de 

entretenimento e de divulgação científica) e livros, os professores do CTMA evidenciaram 

que 50% lêem jornal regularmente e 87,5% lêem “sempre” revistas de divulgação 

científica. Este percentual sobre leitura científica tem significado especial, pois revela uma 

característica diferente da que foi apresentada pelo SAEB/1997 sobre o perfil dos docentes 

da Educação Básica, na qual foi evidenciado o empobrecimento da formação profissional, 

principalmente devido à pouca atividade de leitura.  

Assim como os alunos, as revistas de entretenimento são lidas “às vezes” ou 

“nunca”, sendo que  a televisão a atividade cultural no âmbito privado mais freqüente para 

37,5% dos professores. Entre as atividades culturais no âmbito público é o cinema a mais 

freqüente, mesmo assim são apenas 12,5% os que freqüentam “sempre”. A freqüência ao 

cinema, bem como, a menor freqüência ao teatro entre alunos e professores, também foram 

assinaladas na pesquisa de Abramovay e Castro (2003).  

Foi observado que 87,5% dos professores utilizam microcomputadores e 100% 

deles têm acesso à Internet. Este dado reforça a evidência de que este grupo de docentes 

está consciente das exigências do mercado de trabalho no que tange ao desenvolvimento 

profissional.  



Dos oito docentes entrevistados, apenas dois possuem pós-graduação em Educação 

para Gestão Ambiental pela UERJ100 e participaram da elaboração do Plano de Curso101. 

Todos trabalham com turmas do módulo III do Curso Técnico em Meio Ambiente, sendo 

que dois só trabalham com turmas do diurno; quatro com turmas do curso noturno e dois 

com turmas tanto do diurno como do noturno. Dos oito, quatro residem no município de 

Belford Roxo e os demais em municípios próximos. Todos possuem curso superior 

completo e são professores efetivos, isto é, concursados do Estado do Rio de Janeiro. 

Quatro desses professores ministram duas disciplinas afins, como por exemplo: Estatística 

e Informática; Gestão Ambiental e Química Inorgânica; Legislação Ambiental e Gestão, 

havendo um caso em que o professor ministra três componentes curriculares, 

Microbiologia, Ecologia e Educação Ambiental. O fato se deve à falta de professores para 

ministrarem aulas sobre conteúdos específicos. Para atender às normas do QH da SEE/RJ, 

dois professores trabalham com uma mesma disciplina. 

Em síntese, essa pesquisa revela como perfil sócio econômico dos atores: 

a) Alunos 

 A maioria dos alunos é do sexo feminino, solteira, nascida e criada em Belford 

Roxo, declara-se de cor parda e concentra-se na faixa dos 18 aos 28 anos, sendo 

que os alunos mais velhos estão no período noturno.   

 São alunos que freqüentaram o ensino fundamental e médio em escola regular e 

pública. 

                                                
100 Segundo Oliveira (2003, p. 10) na década de 1990, teve início o Programa de Despoluição da Baía de 
Guanabara (PDBG) que agregou projetos complementares como o Projeto de Educação Ambiental (PEA). O 
PEA/PDBG trata-se de um Curso de Pós-Graduação oferecido pela UERJ que contempla não apenas uma 
disciplina específica e sim todo um curso voltado para a Educação Ambiental. 
101 Em 2005, os doze professores que cursaram a Pós-Graduação em Educação Ambiental, iniciam o módulo I 
do CTMA. Em 2006, deste grupo só restavam três professores. Em 2007, resta apenas um (1). Segundo a 
diretora, os professores sentiram dificuldades em trabalhar com a dinâmica do curso modular. 



 Freqüentemente lêem o jornal, e às vezes revistas de informação, romances, 

revistas de divulgação científica e de entretenimento, nessa ordem. 

 A atividade cultural de âmbito privado mais freqüente é a televisão. Como 

atividade cultural de âmbito público destaca-se o culto religioso. É reduzida a 

freqüência e o acesso dos jovens e adultos da Baixada a cinema, teatro e shows. 

 Não são alunos excluídos do mundo digital, pois utilizam computador e têm 

acesso à Internet, entretanto a inclusão digital não ocorre “sempre”, mas “às 

vezes”. 

 O mercado de trabalho que se descortina para esses alunos é no setor terciário, 

para ganhos de até três salários-mínimos como funcionário público municipal ou 

no comércio com carteira assinada, onde não se exige qualificação profissional. 

b) Professores 

 A maioria dos professores que atuam no CTMA é do sexo masculino, declara-se 

de cor branca, com idade variável entre 20 e 50 anos e com menos de 10 anos de 

magistério. 

 Os docentes possuem curso superior completo e são efetivos.  

 Residem em Belford Roxo ou em municípios circunvizinhos. 

 Lêem o jornal e revistas de divulgação científica regularmente, e às vezes 

revistas de informação, de entretenimento e romances, nessa ordem. 

 A televisão é a atividade cultural de âmbito privado mais freqüente. E no âmbito 

público, o cinema. 

 A maioria utiliza computador e tem acesso à Internet. 

 

4.4. Avaliação dos sujeitos sobre o Curso Técnico em Meio Ambiente  



Como foi abordada no Capítulo 2, a globalização, a reestuturação produtiva, as 

tecnologias da automação, da robótica e da eletrônica, a política neoliberal, entre outros 

fatores, trouxeram como conseqüência a mundialização dos mercados, a deslocalização da 

produção, a multiplicidade e a multiplicação de produtos e serviços, a conglomeração de 

empresas, o desemprego e a exclusão social. Todo esse contexto contribuiu para as 

mudanças das formas de gestão do trabalho que, conseqüentemente, exigiram mudanças na 

educação profissional.  

Assim, a reforma do ensino médio e conseqüentemente do ensino profissional 

trouxe algumas mudanças, não só na organização curricular, como também na estrutura do 

colégio, na vida profissional dos professores e no cotidiano dos alunos. Nesse item 

buscamos revelar qual é a avaliação que alunos e professores fazem do curso, a partir da 

reforma da educação profissional, isto é, qual a percepção que os sujeitos da pesquisa têm 

do CTMA.  

     

4.4.1. Avaliação dos objetivos do curso 

Os objetivos do CTMA estão definidos no próprio Plano de Curso (2003, p.6), que 

faz parte do ANEXO 3. 



TABELA 22 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno de aula, segundo a 
percepção do alcance dos objetivos do curso– 2006. 

Atingidos 
Totalmente Parcialmente 

Não 
Atingidos Objetivos do curso 

Diur Not Diur Not Diur Not 

Total 
do 

curso 

1.Preparar o aluno para o estudo dos processos de 
degradação e conservação que caracterizam os 
ecossistemas, identificando os impactos ambientais 
decorrentes das atividades produtivas e avaliando as 
ações humanas na exploração dos recursos naturais, 
planejando, executando e avaliando atividades 
técnicas na área de meio ambiente, de modo a 
enfrentar um mercado de trabalho emergente e 
competitivo. 

9,0 7,7 30,7 39,8 1,3 11,5 

Total do curso 16,7 70,5 12,8 

100,0 

2. Proporcionar aos alunos habilidades técnicas, 
conceituais e de relacionamento interpessoal para o 
trabalho em equipe.  

11,5 12,8 23,1 32,1 6,4 14,1 

Total do curso 24,3 55,2 20,5 

100,0 

3. Promover momentos de integração curricular 
teórico-prático com diversificados ambientes na 
área de meio ambiente. 

7,7 7,7 20,5 28,2 12,8 23,1 

Total do curso 15,4 48,7 35,9 

100,0 

4. Oportunizar o exercício do conhecimento 
adquirido no curso, através de atividades práticas, 
tais como: demonstrações, palestras, seminários, 
visitas ou atividades de estágio. 

11,5 5,1 23,1 25,6 6,4 28,3 

Total do curso 16,6 48,7 34,7 

100,0 

5. Demonstrar a importância da ética articulada com 
os fundamentos axiológicos para uma vida 
profissional eficiente e competente. 

6,4 7,7 23,1 20,5 11,5 30,8 

Total do curso 14,1 43,6 42,3 

100,0 

 

O objetivo 1 foi percebido por 70,5% dos alunos do diurno e noturno como 

“parcialmente atingido”. O objetivo 2 foi percebido como “parcialmente atingido” por 

55,2% do total dos alunos. Os objetivos 3 e 4 foram também considerados como 

“parcialmente atingido” por 48,7% do total de alunos. O objetivo 5 foi considerado por 

43,6% dos alunos como  “parcialmente atingido” e para 42,3% como “não atingido”. 

Segundo 87,5% dos professores, o objetivo 1 foi também “parcialmente atingido”. 

O objetivo 2 para 50% dos professores foi “totalmente atingido”. O objetivo 3, para 62,5% 

dos professores foi “parcialmente atingido”. O objetivo 4, para 87,5% dos professores foi 



também “parcialmente atingido”. O objetivo 5, foi “parcialmente atingido” para 62,5% dos 

professores.  

Não se evidenciam, pois, grandes diferenças entre as percepções de alunos e 

professores, uma vez que para a grande maioria de alunos e professores foi o objetivo 1 – 

Preparar o aluno para o estudo dos processos de degradação e conservação que 

caracterizam os ecossistemas, identificando os impactos ambientais decorrentes das 

atividades produtivas e avaliando as ações humanas na exploração dos recursos naturais, 

planejando, executando e avaliando atividades técnicas na área de meio ambiente, de modo 

a enfrentar um mercado de trabalho emergente e competitivo – o mais atingido, mesmo que 

de forma parcial. 

É no objetivo 5 – Demonstrar a importância da ética articulada com os fundamentos 

axiológicos para uma vida profissional eficiente e competente - que podemos observar 

percepções diferenciadas, enquanto 62,5% dos professores consideram que este objetivo foi 

“parcialmente atingido”, assim como 43,6% do total dos alunos; para 42,3% dos alunos este 

objetivo “não foi atingido”. Para 14,1% dos alunos esse objetivo foi “totalmente atingido”, 

assim como para 50% dos professores. Consideramos, particularmente, alto o índice entre 

os alunos de 42,3% de objetivos não alcançados. Entretanto, o fato pode ser explicado na 

percepção dos alunos, sobretudo do noturno, a respeito da conseqüência para a formação 

profissional que visa ser eficiente e competente, quando há carência de professores 

específicos no desenvolvimento da matriz curricular.  

 

4.4.2. Avaliação dos componentes curriculares102 

                                                
102 A Matriz Curricular do CTMA está no ANEXO 3, p.13. Os componentes: “Qualidade/Segurança/Saúde” é 
Higiene e Segurança do Trabalho e “Análise e Pesquisa Científica” é Métodos de Pesquisa Científica. 



 
A avaliação dos componentes curriculares se faz em cima dos seguintes conceitos: 

mais difícil, mais fácil, sem importância e mais importante, seguidos por justificativas. Para 

melhor compreensão, dividiremos essas categorias em dois blocos: as mais difíceis x as 

mais fáceis e as sem importância x as mais importantes. 

Sobre o componente curricular mais difícil do curso, os alunos elegeram: Química 

Inorgânica (41,1%); Legislação Ambiental (12,8%); Geomorfologia (12,8%); 

Microbiologia (10,2%); Análise e Pesquisa Científica (5,1%); Gestão Ambiental (3,8%); 

Estatística (3,8%) e Inglês (2,6%). Para 2,6% do total de alunos nenhuma disciplina 

ofereceu dificuldades e 5,2% não responderam.   

Na justificativa dos 41,1% dos alunos sobre o porquê da dificuldade com a 

Química, 23,1% dos alunos assumem como dificuldades pessoais com as disciplinas exatas, 

uma dificuldade que se arrasta desde o Ensino Fundamental; 10,2% justificam-se nas aulas 

muito teóricas, conteúdo vago e a ausência da aplicação prática no laboratório; 6,5% 

justificam-se na dificuldade em entender o professor e 1,3% apontam as poucas aulas 

devido à greve dos professores.A fala dos alunos explicita suas dificuldades: 

Química, porque ficamos muito na teoria (Aluno 2, noturno). 
 
Química, pois tenho uma dificuldade natural (Aluno 17, diurno). 
 
Geomorfologia, porque é uma matéria complexa, senão tiver uma boa 
base de estudo, fica difícil (Aluno 14, noturno). 
 
Geomorfologia, porque quase não teve aula (Aluno 26, diurno). 
 
Microbiologia, porque no início o professor era excelente, e agora tem 
um professor que não entende nada do assunto (Aluno 12, diurno). 
 
Legislação e APC, pois os professores estudavam a matéria para 
explicar em sala. Eles não tinham noção da matéria. (Aluno 2 e 11, 
diurno). 
 
Não teve nenhum componente curricular difícil (Aluno 20, diurno). 



 

 Sobre o componente curricular mais fácil, os alunos do CTMA elegeram: Biologia 

Aplicada (18,0%); Ecologia e Poluição (12,9%); Geomorfologia (11,5%); Estatística 

(10,2%); Gestão Ambiental (10,2%); Microbiologia (10,2%); Química Inorgânica (7,7%); 

Higiene e segurança no Trabalho (5,1%); Redação Técnica (2,6%); Informática (2,6%); 

Inglês (2,6%) e Análise e Pesquisa Científica (1,3%). Para 2,6% dos alunos todas as 

disciplinas foram fáceis e 2,5% não responderam. Entre as justificativas foram apontadas: 

Biologia Aplicada porque vai amarrando as situações e ecossistemas 
dentro do processo como um todo (Aluno 25, diurno). 
 
Ecologia e poluição, pois a professora é 99, porque 100, só Deus 
(Aluno 16, noturno). 
 
Geomorfologia, pela facilidade de explicação do professor (Aluno 2, 
noturno). 
 
Estatística, porque amo Matemática (Aluno 22, noturno). 
 

 
Na justificativa dos 18,0% dos alunos que elegeram a Biologia Aplicada como a 

disciplina mais fácil, 9,0% apontam os estudos já realizados no ensino médio; 5,1% 

justificam-se na excelência dos professores e 3,9% gostam da disciplina. Fatos ressaltados 

nas seguintes falas: 

Biologia, porque é uma disciplina estudada anteriormente, ou seja, 
tinha uma certa noção (Aluno 37, diurno). 
 
Biologia, pois mesmo trocando os professores, todos foram excelentes 
(Aluno 12, diurno). 
 
Biologia Aplicada por gostar da matéria e conseguir aprender com mais 
facilidade (Aluno 1, noturno). 
 

 

Com relação ao grau de importância das disciplinas, para 75% do total de alunos do 

CTMA alguns componentes curriculares não tiveram importância, a saber: Inglês Técnico 



(30,7%); Informática (20,5%); Análise e Pesquisa Científica (14,1%); Redação Técnica 

(3,7%); Microbiologia (2,6%); Educação em Gestão Ambiental (2,6%) e Geomorfologia 

(1,3%). Para 24,5% dos alunos do CTMA, todas as disciplinas tiveram importância durante 

o curso. São sugestivas as seguintes falas dos alunos: 

Todas as disciplinas tiveram importância, umas com bom conteúdo e 
outras que foram quase imperceptíveis (Aluno 32, diurno). 
 
Geomorfologia não deve ser importante, pois nem tivemos professor 
(Aluno 30, Diurno). 
 
Inglês, muita repetição do ensino médio e sem o aspecto técnico 
(Aluno 33, diurno). 
 
Informática, porque o que ensinou, eu já sabia (Aluno 23, noturno). 
Análise e Pesquisa Científica, porque até hoje não sei para que serve, 
pois o professor não acrescentou nada aos meus conhecimentos (Aluno 
21, noturno). 
 
Redação Técnica, o que aprendi já tinha dado no ensino médio (Aluno 
45, noturno). 
 

As justificativas desses 75,5% de alunos para a ausência de importância de alguns 

componentes curriculares do curso incidiram sobre três fatores. Primeiro, para 42,3% dos 

alunos foi “sem importância” por causa do pouco número de aulas, que ocorreu por dois 

motivos: falta de professores específicos e período de greve, como foi o caso da Educação 

em Gestão Ambiental (diurno e noturno), Informática (noturno), Redação Técnica 

(noturno). Segundo, a falta de importância para 23,1% dos alunos foi devido à mera 

repetição de conteúdos do ensino médio, como foi o caso de Inglês Técnico (diurno e 

noturno) e Microbiologia (diurno e noturno). E terceiro, para 10,1% foi devido à falta de 

integração das disciplinas, algumas pareciam disciplinas isoladas, não estavam inseridas no 

contexto do curso, como foi o caso do Inglês Técnico, da Informática e da Análise e 

Pesquisa Científica. 



Considerando as respostas do universo dos alunos sobre o que foi mais importante 

durante o curso, 46,2% elegeram necessidade da conscientização para a preservação do 

meio ambiente; 24,4% citaram simplesmente a preservação do meio ambiente; 17,9% dos 

alunos do noturno citaram a oportunidade profissional e 11,5%, também do noturno, não 

responderam. 

Compreender que o meio ambiente não deve ser visto apenas de uma 
visão ecológica, mas sim por uma visão socioambiental (Aluno 17, 
diurno). 
 
O importante foi saber que o meio ambiente não são só árvores e 
bichos (Aluno 50, noturno). 
 
O importante foi o respeito à vida (Aluno 57, noturno). 
 
Aprender a lidar com certas situações e saber tomar a medida certa para 
tais situações (Aluno 2, diurno). 
 
Os problemas existem e existem também diversas alternativas 
para resolvê-los (Aluno 34, diurno). 
 
 

Observamos nas justificativas dos alunos sobre a importância do curso, a referência 

à educação ambiental seguida da palavra conscientização (46,2%); e à preservação 

ambiental (24,4%). Nesse contexto, queremos destacar que em nenhum momento foi citada 

educação ambiental na superação da desigualdade social ou relacionada à justiça social. 

Isto é, para 70,6% dos alunos do CTMA, educação ambiental relaciona-se apenas à 

degradação ambiental103.    

Perguntando aos professores como os alunos consideravam seu(s) componente(s) 

curricular(es), 50% deles consideraram “fácil”; 37,5% “difícil” e 12,5% não responderam. 

Para 75% dos professores, os alunos consideram seu componente curricular “importante” e 

para 25% “muito importante”. Do total dos professores, 37,5% não justificaram as 

                                                
103 Voltaremos a esse assunto na seção 4.5. Avaliação das competências socioambientais construídas no curso. 



respostas. A facilidade em Biologia Aplicada, em Ecologia e Poluição e em Estatística foi 

justificada como assunto do interesse de todos, sem dificuldade por parte da grande maioria 

dos alunos, apenas a necessidade de fundamentar os alunos com técnicas e literatura 

ambiental (Ecologia e Poluição). Sobre a dificuldade em Química Inorgânica, foi 

evidenciada a falta de sedimentação dos conceitos. 

Pelo que pudemos depreender, a educação ambiental no CTMA não teve uma 

abordagem holística, isto é, não foram consideradas a complexidade do próprio ambiente e 

suas interdependências, como trata a Recomendação nº 2 de Tbilisi. As disciplinas 

mantiveram-se, em sua grande maioria, isoladas, principalmente foram destacadas a não-

participação dos componentes curriculares de Inglês Técnico, Informática e Análise e 

Pesquisa Científica no contexto do curso. 

Fundamentados na legislação atual, Parecer CNE/CEB nº 16/99, Resolução 

CNE/CEB nº 04/99 e Deliberação CEE nº 295/2005, salientamos que essa legislação 

contém orientações básicas, a elaboração e a implementação de um curso técnico vai 

depender, unicamente, da competência das equipes escolares.  

Nesse contexto, nós nos apoiamos também em Dias (2000) que se posiciona sobre 

não se ter uma “receita pronta” para os projetos em educação ambiental. Qualquer que seja 

o projeto, como é o caso do CTMA, dependerá das peculiaridades, do contexto sócio-

ambiental-cultural e político; dependerá das características estruturais e dinâmicas. Por isso 

a importância do papel dos professores, que precisam trabalhar integrados. 

 

 4.4.3. Avaliação das atividades complementares e estratégias 

Entendemos que, para um curso técnico em meio ambiente, as atividades 

complementares são fundamentais para o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno, 



considerando que foi a partir de Tbilisi que houve um rompimento com as práticas 

reducionistas de uma educação meramente conservadora. Nesse sentido e fundamentados 

em Layrargues (1999), ressaltamos que as práticas educacionais não devem ser acríticas, 

descontextualizadas, ingênuas ou simplistas. Por esta razão procuramos investigar como 

foram oportunizadas as atividades complementares do curso. 

TABELA 23 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno das aulas, segundo a 
opinião sobre se o curso oportunizou atividades complementares – 2006. 

Turno de Aula (%) Opinião Diurno Noturno 
Total 
(%) 

Sim 16,7 2,6 19,3 
Não 3,9 19,2 23,1 
Às vezes 20,4 37,2 57,6 
Total 41,0 59,0 100,0 

 
Nota:  
Atividades complementares como visitas (estação de tratamento de água e esgoto, parques e reservas 
biológicas, empresas de reciclagem, secretarias municipal/estadual de Meio Ambiente), levantamento 
socioambiental do entorno da escola, desenvolvimento de projetos de gestão ambiental, construção de 
Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), entre outras. 
 

Na percepção de 57,6% alunos “às vezes” essas atividades complementares foram 

oportunizadas. Observamos, também, que elas aconteceram mais para o diurno do que para 

o noturno, uma vez que 16,7% dos alunos do diurno perceberam o acontecimento dessas 

atividades, contra 19,2% dos alunos do noturno que perceberam justamente o contrário, a 

ausência de atividades complementares. Justificado pela direção geral do colégio, na maior 

facilidade de reunir os alunos do diurno em um determinado horário-comercial e em dias 

úteis, o que para os alunos do noturno é um fator complexo, posto que implica em faltar ao 

serviço. 

Para 62,5% dos professores atividades foram oferecidas “sim”; para 12,5% foram 

oferecidas “às vezes” e para outros 12,5% “não” foram oferecidas. 



Dos 76,9% dos alunos que responderam que o curso oportunizou atividades 

complementares “sim” e “às vezes”, a maioria destacou como fundamental ao 

desenvolvimento pessoal e profissional a visita à Estação de Tratamento de Água e Esgoto, 

ao Parque Municipal de Nova Iguaçu e os projetos de Gestão Ambiental desenvolvidos 

pelo professor. 

Os projetos de Gestão foram muito importantes, pena que ficaram só 
no papel, não foram colocados em prática (Aluno 11, diurno). 

 

Além dessas atividades complementares, os alunos do CTMA também destacaram 

as seguintes visitas-técnicas: reservas de Pedra Branca, Tinguá e Mata do General; Museu 

da Urca; Aterro Sanitário de Nova Iguaçu; CEDAE/APA de Nova Iguaçu; Fazenda do 

Brejo; Expo de Reciclagem de Mesquita; Expo de Reciclagem da UNIRIO; como também 

o trabalho de campo no Rio Botas e as diversas palestras sobre meio ambiente. 

Todos os professores respondentes concordam que o trabalho extra-classe é 

enriquecedor e importante, porque “proporciona aos alunos a visão prática dos conteúdos” 

(Professor B). 12,5% citaram a falta de organização dessas atividades e outros 12,5% 

acreditam que o número de atividades complementares “foi o suficiente e até o necessário” 

(Professor A). 

Embora que, no Plano de Curso (ANEXO 3, p. 31) está destacado que – além das 

aulas teóricas, o Curso Técnico em meio Ambiente desenvolverá atividades de 

aprendizagem e de prática profissional, articulando competências, habilidades e bases 

tecnológicas necessárias ao exercício profissional, contextualizando-as com a realidade de 

modo interdisciplinar – os alunos ao responderem o questionário apenas citaram os locais 

visitados. Nenhum dos respondentes, aluno ou professor, manifestou opinião sobre a 

contextualização entre teoria e prática, ou que essas atividades tivessem uma abordagem 



interdisciplinar. Nem mesma na questão que focou o que mais importante durante o curso, 

essas atividades foram citadas. 

Fundamentados em Layrargues (1999), podemos afirmar que essas atividades 

complementares configuraram-se mais como atividade-fim do que como tema-gerador. E 

poderiam ter aproveitamento melhor se houvesse contextualização e interdisciplinaridade.  

O fato de alunos e professores apenas citarem os locais visitados, sem nenhuma 

alusão ao exercício profissional, nos faz entender que as ações complementares 

oportunizadas aos alunos não foram trabalhadas de forma interdisciplinar.  

Nesse sentido, com base em Kuenzer (1999); Perrenoud (2001); Gomes e Marins 

(2004), queremos ressaltar que da mesma maneira que as mudanças sociais, econômicas e 

tecnológicas do mundo contemporâneo implicaram mudanças radicais no mundo do 

trabalho, tais mudanças demandam, também, além de um novo perfil de trabalhador, um 

novo perfil de formador de profissionais. Ou seja, a contextualização e a 

interdisciplinaridade fazem parte do ofício docente. 

O professor da educação profissional técnica, no contexto do novo mercado de 

trabalho, precisa ter saberes pedagógicos para alicerçar seu trabalho formativo. Por esta 

razão buscamos conhecer as estratégias de ensino104 que foram utilizadas durante o curso: 

TABELA 24 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno das aulas, segundo a 
utilização de estratégias de ensino – 2006. 

Turno de Aula (%) Utilização de estratégias de ensino Diurno Noturno 
Total 
(%) 

Textos/apostilas 16,6 28,1 44,7 
Vídeos 12,8 9,1 21,9 
Retro projetor/transparências 2,6 3,9 6,5 
Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas 2,6 - 2,6 
Aulas expositivas 6,4 17,9 24,3 

                                                
104 Entendemos como estratégias de ensino os recursos didáticos utilizados durante as aulas, diferente das 
atividades complementares que estão relacionadas ao currículo, isto é, atividades curriculares complementares 
ou atividades de aprendizagem. 



Total 41,0 59,0 100,0 
 

As estratégias de ensino mais utilizadas na percepção dos alunos foram os 

textos/apostilas (44,7%) e as aulas expositivas (24,3%). Embora a infra-estrutura do colégio 

disponha de dvd, retro-projetores, laboratório de ciências físicas e biológicas, laboratório 

móvel e biblioteca, a utilização desses recursos foi quase imperceptível no noturno. A 

justificativa dos professores incidiu sobre o ritmo corrido do curso, a falta de dedicação 

exclusiva por parte do professor e a ausência de um auxiliar técnico. 

Percebemos, nesse achado, uma contradição docente, já que se é importante “a 

visão prática dos conteúdos” (Professor B), porque permanecer numa teoria abstrata e sem 

aplicabilidade? 

A resposta a esta questão está no Projeto Pedagógico do colégio (2002-2005, p. 13) 

na análise sobre a descrição da realidade escolar, no item “Com relação ao trabalho dos 

professores”: 

1. São ainda insuficientes as atividades extra-classes que envolvam 
teatro, vídeo, música, dança, visita guiada, aula-passeio; 
 
2. Falta interdisciplinaridade e contextualidade, os conteúdos 
disciplinares permanecem isolados e fragmentados; 
  
3. Apesar do bom trabalho de uma minoria de professores, falta não só 
motivação para desenvolver um trabalho eficiente, eficaz e criativo, 
mas, sobretudo, educação continuada, o que proporcionaria ao corpo 
docente o conhecimento sobre o ambiente escolar, sobre o próprio 
aluno e principalmente sobre questões acadêmicas tais como: 
Planejamento, Currículo, Avaliação e Processos de Aprendizagem; 
 
4.  Ainda falta comprometimento com o aluno e com a escola. A 
grande maioria dos professores não sabe por que está educando e 
desconhece o valor do próprio trabalho. Poucos se questionam sobre o 
tipo de pessoas que estão produzindo. E inconscientemente, esta grande 
maioria reproduz o modelo de sociedade que ela mesma critica. 
 
5.  As causas da distância entre a realidade e o ideal pretendido, são: 
os baixos salários, que obrigam o professorado a uma carga muito 
pesada de trabalho, não sobrando tempo, nem dinheiro e nem vontade 



para a educação continuada necessária ao desenvolvimento 
profissional; além de que afastam profissionais mais qualificados e a 
desestruturação familiar sobrecarregou o trabalho da escola, uma vez 
que o aluno não apresenta os valores que antes eram transmitidos em 
casa.  
  

 

 4.4.4. Percepção sobre a organização curricular 

A legislação em vigor através do Decreto nº 5.154/2004 e do Parecer CNE/CEB nº 

39/2004 abordam a organização modular, entre outras formas de organização “sempre que 

o processo de ensino e aprendizagem assim o recomendar”, conforme orienta o Artigo 23 

da LDB.  

Para avaliar a percepção dos atores sobre esta mudança na configuração de um 

curso técnico, perguntamos a ambos: Você percebeu alguma diferença entre um curso 

regular e um curso modular? 

TABELA 25 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno das aulas, segundo a 
opinião sobre a diferença entre curso regular e modular – 2006. 

Turno de Aula (%) Opinião Diurno Noturno 
Total 
(%) 

Sim 19,2 24,3 43,5 
Não 21,8 34,7 56,5 
Total 41,0 59,0 100,0 

 
 

A maioria dos alunos do diurno e noturno, 56,5%, não percebeu nenhuma diferença. 

Entretanto, 100% dos professores declaram ter percebido a diferença entre o curso modular 

e o regular em dois aspectos: na dinâmica do curso, tornando-o rápido e por isso o tempo é 

mais corrido (75%), e o curso exige mais preparo do professor enquanto pesquisador e mais 

comprometimento, tanto dos alunos como dos professores (25%). Aspectos que podem ser 

percebidos nas seguintes falas dos professores: 



Sim, porque o tempo é curto e o professor não tem dedicação exclusiva 
(Professor A) 
 
 Sim, o preparo do professor, enquanto pesquisador (Professor 
B). 
 
Sim, pois o curso modular aproxima-se, com relação ao semestre, 
de um curso universitário. O ritmo é intenso e os alunos não 
estão acostumados (Professor C). 
 
Sim, maior comprometimento (professor D). 
 
Sim, a variação mais rápida e a maior necessidade de atenção nas 
aulas (Aluno 17, diurno). 

               

Consideramos, no mínimo curioso, que apenas 43,5% dos alunos perceberam a 

dinâmica mais rápida do curso, quando 100% dos professores afirmam que o curso possui 

essa característica. O que nos leva a crer que, apesar do tempo ser mais dinâmico, os 

professores trabalharam os conteúdos e utilizaram as mesmas estratégias do ensino médio 

(Tabela 24 – textos e aula expositiva). 

  

4.4.5. Avaliação da infra-estrutura do colégio 

Consideramos ser uma condição importante para o desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem a questão do espaço físico, das instalações e dos recursos 

(equipamentos) que a instituição escola oferece; sendo igualmente importantes as relações 

pessoais e inter-pessoais.  Com base em Dias (2000) sobre o trabalho no ambiente interior, 

sobre o entorno pessoal e no ambiente de trabalho, procuramos avaliar o grau de satisfação 

de alunos e professores com a instituição escola, desde seus gestores aos projetos e às 

instalações. 

TABELA 26 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por grau de satisfação segundo 
os aspectos avaliados e turno de aula – 2006. 

Aspectos avaliados Grau de satisfação T 



satisfeito insatisfeito 
diurno noturno diurno noturno 

O 
T 
A 
L 

1. Instalações da escola  25,7 27,0 15,3 32,0 
Total dos alunos 52,7 47,3 

100,0 

2. Normas da escola  24,4 23,1 16,6 35,9 
Total dos alunos 52,5 47,3 

100,0 

3. Organização do horário escolar  28,2 19,2 12,8 39,8 
Total dos alunos 47,4 52,6 

100,0 

4. Biblioteca 20,6 18,0 20,4 41,0 
Total dos alunos 38,6 61,4 

100,0 

5. Gestão da escola 21,8 10,2 19,2 48,8 
Total dos alunos 32,0 68,0 

100,0 

6. Projetos desenvolvidos pelos professores  16,7 11,5 24,4 47,4 
Total dos alunos 28,2 71,8 

100,0 

7. Parcerias* 14,1 12,8 26,9 46,2 
Total dos alunos 26,9 73,8 

100,0 

8. Coordenação Pedagógica  12,8 6,5 28,2 52,5 
Total dos alunos 19,3 80,7 

100,0 

9. Laboratório de Informática  7,7 3,9 33,3 55,1 
Total dos alunos 11,6 88,4 

100,0 

10. Laboratório de Química/ Física e Biologia  6,4 1,3 34,6 57,7 
Total dos alunos 7,7 92,3 

100,0 

11. Laboratório móvel 1,3 - 41,0 57,7 
Total dos alunos 1,3 98,7 

100,0 

Notas:  
1. Foram estabelecidas parcerias entre a UFRRJ e a Sub-secretaria Municipal de Meio Ambiente no 

sentido da realização de visitas técnicas. 
2. Para os professores foi solicitado a avaliação das seguintes ações: Projeto Pedagógico do colégio e 

do PCMA. 
 

Considerando as diferentes variáveis oriundas da Tabela 25 e visando à melhor 

compreensão dos dados levantados, reunimos os quatro graus de satisfação discriminados 

(muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito e insatisfeito) em dois graus apenas, satisfação 

e insatisfação, buscando-se, assim, maximizar as avaliações dos alunos e professores. 

Os resultados revelam que um pouco mais da metade dos alunos do CTMA estão 

satisfeitos com as instalações do colégio (52,7%) e com as normas da escola (52,5%). A 

maioria das insatisfações concentra-se em: laboratório móvel (98,7%); laboratório de 



Química/Física e Biologia (92,3%); coordenação pedagógica (80,7%); parcerias firmadas 

(73,8%); projetos desenvolvidos pelos professores (71,8%); gestão da escola (68,0%); 

biblioteca escolar (61,4%) e organização do horário escolar (52,6%). 

Os alunos do noturno estão mais insatisfeitos do que os do diurno, considerando que 

há mais alunos no noturno do que no diurno, em todos os itens avaliados, a pontuação do 

diurno em “satisfeito” foi maior do que a do noturno, exceto em instalações da escola. 

Com relação aos professores, percebemos que há satisfação para 75% deles com as 

instalações do colégio; para 62,5% com as normas escolares; para 50,0% com a gestão da 

escola, a coordenação pedagógica e o projeto pedagógico do colégio. A insatisfação de 

100% dos professores é com o laboratório de Química/Física e Biologia; 87,5% estão 

insatisfeitos com o laboratório de Informática; 75,0% estão insatisfeitos com o laboratório 

móvel, sendo que 25,0% dos professores desconhecem a existência desse equipamento; 

62,5% estão insatisfeitos com o horário escolar, com o Plano de Curso em Meio Ambiente, 

com as parcerias firmadas e com a biblioteca escolar e 50,0% estão insatisfeitos com a 

gestão e com a coordenação pedagógica. 

Observamos que as críticas105 dos alunos sobre o laboratório de Informática são 

procedentes, pois confirmadas pelos professores. Quanto ao laboratório de Química/Física e 

Biologia, ele existe, entretanto, sua utilização acaba inviável, pois comporta, no máximo, 

20 alunos e as turmas são numerosas (principalmente no noturno); o professor necessitaria 

de um auxiliar técnico; a limpeza e a manutenção dos equipamentos exigem do funcionário 

de apoio uma qualificação que ele não tem, até para se evitarem acidentes; a reposição do 

                                                
105 Laboratório pequeno, ferramentas ultrapassadas e com número inexpressivo de computadores – Tabela 30, 
dessa dissertação.  



material utilizado é cara para as verbas que o colégio dispõe, considerando que há outras 

prioridades.  

Sobre o laboratório móvel quanto a sua não utilização em sala de aula, deve-se a 

três fatores principais: a locomoção do laboratório do local em que está guardado para as 

salas de aulas, em prédios que não tem rampa; a limpeza da vidraria utilizada nas 

demonstrações e a acomodação docente com relação ao salário recebido e as ações 

trabalhosas que exigem uma prática docente crítica e transformadora. Afinal, é muito forte 

a concepção do: “– E não ganho para isso!” 

Na visita ao colégio, percebemos a existência de um horto, ou melhor, sobre o que 

deveria ser um, porém nenhum aluno do CTMA, do módulo III, fez referência à atividade 

desenvolvida nesse sentido, nem a direção o relacionou na Tabela 5. O horto pedagógico 

foi uma solicitação dos docentes à gestão anterior, para oportunizar atividades práticas aos 

alunos do CTMA. Nele foram plantadas várias espécies (tangerina, limão, romã, bananeira, 

boldo, louro, entre outras), porém como o CTMA não dispõe de uma verba106 específica 

para o curso e com a saída de alguns professores interessados nessa atividade, o horto 

pedagógico não teve o desenvolvimento esperado. 

A insatisfação da comunidade escolar já havia sido percebida pela gestão do 

colégio, desde o final do ano de 2006, tanto que, no início de 2007, a diretora geral, Profª 

Conceição da Silva Leite, conversou com os professores e resolveu “ouvir os alunos”. Em 

entrevista concedida em 8 de abril de 2007, a diretora informou que, após a reunião com 

todas as turmas do CTMA, foi resolvida a falta de carência de professores, faltando 

unicamente um professor para a Redação Técnica (noturno); foi centralizado no noturno o 

curso técnico, visto que a evasão no diurno é muito grande e institui-se uma coordenação 
                                                
106 O que toda e qualquer escola estadual recebe é a verba de manutenção (4 parcelas por semestre). 



técnica para o curso107. Outra decisão foi a permanência no curso apenas dos professores 

que quiseram, pois, segundo ela, os professores não agüentaram a dinâmica do curso. 

Todos os professores receberam o Plano de Curso, ressaltando as competências para cada 

módulo e uma lista de sites para consulta docente.    

       
4.5. Avaliação das competências socioambientais construídas no curso 

 
A mão que eu cato o lixo  
Não é a mão com que eu devia ter. 
Não tenho para ganhar 
Na mesa da minha casa 
O pão bom de cada dia. 
Como não tenho, aqui estou. 
Catando lixo dos outros, 
O resto que vira lixo. 
Não faz mal se ficou sujo, 
Se os urubus beliscaram, 
Se ratos roeram pedaços, 
Mesmo estragado me serve, 
Porque fome não tem luxo. [...] 
(MELLO)108 

 

Na seção 4.1. deste Capítulo, nós nos referimos à relevância do conhecimento das 

dimensões histórica, geográfica, socioeconômica, política, cultural e ecológica, para que 

pudéssemos promover leituras relacionais e dialéticas da realidade local (DIAS, 2000). 

Nesse contexto, fundamentados em Novicki e Deluiz (2004), destacamos que, no Brasil e 

particularmente em Belford Roxo, desigualdade social e degradação ambiental andam 

juntas, conformando uma questão socioambiental. Desigualdade que se intensifica com a 

globalização neoliberal e se expressa em exclusão social – carência de recursos materiais e 

                                                
107 Segundo a Deliberação CEE nº 295/2005, artigo 11, §2º, o Coordenador de Curso deverá ser portador de 
titulação em nível superior na área específica do curso. 
108 MELLO, Thiago. A mão do lixo.  Disponível em: 
<http://www.partes.com.br/meio_ambiente/poesia.asp>. Acesso em 6/6/2007. 
 



sentimento de não pertencimento ao tecido social – e que vem explicitar a relação existente 

entre desigualdade/ exclusão social e degradação ambiental.  

 

4.5.1. Posicionamento diante da realidade local 

Por essas razões, como primeiro foco de análise, buscamos investigar como esta 

realidade socioambiental está sendo trabalhada pelos professores e incorporada pelos 

alunos; ou seja, buscamos verificar como os alunos e professores se posicionam diante da 

realidade local de miséria, exclusão e desigualdade social, conforme a Recomendação nº 2 

de Tbilisi (1997) sobre as finalidades e objetivos da educação ambiental. 

TABELA 27 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno de aula, segundo a 
opinião sobre se a realidade local (Belford Roxo) tem a ver com o meio ambiente – 2006. 

Opinião sobre a relação entre  
realidade local e meio ambiente Diurno Noturno Total 

Tem tudo a ver. 25,6 39,7 65,3 
Tem alguma coisa a ver 14,1 16,7 30,8 
Não tem nada a ver. 1,3 2,6 3,9 
Total 41,0 59,0 100,0 

 
Nota: 
 Alunos e professores deveriam se posicionar sobre a relação entre realidade local e meio ambiente, a seguinte 
forma:  

(A) Miséria, exclusão e desigualdade social tem tudo a ver com o Meio Ambiente  
(B) Miséria, exclusão e desigualdade social tem alguma coisa a ver com o Meio Ambiente. 
(C) Miséria, exclusão e desigualdade social não tem nada a ver com o Meio Ambiente. 

 

Assim, 65,3% dos alunos do CTMA opinaram que a relação entre realidade local e 

meio ambiente “tem tudo a ver”. Podemos observar que a opinião dos alunos está em 

concordância com as finalidades e os objetivos da educação ambiental, recomendada pela 

Conferência de Tbilisi (1997), que é “a compreensão da questão ambiental a partir de suas 

dimensões política, econômica e social” (DIAS, 2000, p.109), mudando comportamentos, 

valores e atitudes e adquirindo novos padrões de consumo. 



A princípio, parece-nos que esses alunos do CTMA109 demonstram uma certa 

conscientização para vencer os problemas da realidade local, pois que dos 65,3%, entre 

diurno e noturno, que consideraram a realidade local como “tem tudo a ver” com meio 

ambiente, ao justificar suas respostas, 58,9% consideraram que miséria, exclusão e 

desigualdade são problemas socioambientais, que contribuem para a destruição do meio 

ambiente, como também, consideram o meio ambiente na totalidade de seus aspectos 

naturais e criados pelo Homem (DIAS, 2000). Como podemos comprovar com as seguintes 

falas: 

Miséria, exclusão e desigualdade social contribuem para o aumento do 
lixo, devido à falta de conscientização da população carente e contribui 
para a proliferação de doenças, pois nesses locais não há saneamento 
básico (Aluno 22, diurno). 

Necessitamos de políticas públicas mais voltadas para a realidade da 
população, uma política de inclusão social levando-se em conta os 
parâmetros socioambientais (Aluno 17, diurno). 

A maioria da população não é conscientizada do cuidado que se deve 
ter com o meio ambiente para se ter um ambiente melhor (Aluno 8, 
diurno). 

 
Meio ambiente não é só flora e fauna, mas sim na interação homem-
ambiente, ou seja, o homem faz parte do meio ambiente, interage com 
ele, logo seus problemas afetam o meio ambiente (Aluno 45, noturno). 
 
É provado que a miséria leva à destruição do meio ambiente, 
degradando a vida dos seres humanos (Aluno 53, noturno). 
 
O meio ambiente não se restringe só a natureza, mas tudo que é ser 
vivente. Temos sim que mudar esta realidade a fim de que todos 
tenham uma qualidade de vida melhor (Aluno 52, noturno). 

Tem tudo a ver porque meio ambiente não é só sair plantando árvores e 
protegendo animais, mas também cuidar da relação das pessoas entre si 
e com o meio ambiente (Aluno 51, noturno).  
 
Através de políticas de inclusão social e de informação, você consegue 
transformar o meio em que vive, e isso está faltando no município 
(Aluno 45, noturno). 

                                                
109 Do total de alunos do CTMA, 88,4% justificaram suas respostas e 11,6% não as justificaram, sendo 9,0% 
do noturno e 2,6% do diurno. 



 

Para 30,8% dos alunos, a relação entre realidade local e meio ambiente “tem alguma 

coisa a ver”. Em se tratando de um curso técnico em meio ambiente, no qual a concepção 

de meio ambiente a partir de Tbilisi é fundamental, percebemos que esses alunos não 

consideram a realidade local de exclusão, miséria e desigualdade relacionada a meio 

ambiente. São alunos concluintes do CTMA, que não perceberam que meio ambiente 

também está relacionado à corrupção, incompetência gerencial, concentração de renda, 

injustiça social, desemprego, falta de moradias e de escolas para todos, menores 

abandonados, fome, miséria, violência, entre outros fatores (DIAS, 2000). 

Dentre esses 30,8% de alunos que consideram a realidade local como “alguma coisa 

a ver” com meio ambiente, ao justificarem suas respostas, 25,6% é de opinião que miséria, 

exclusão e desigualdade social é uma questão educacional, por exemplo: 

Isso é principalmente falta de educação ambiental (Aluno 11, diurno). 
 
Meio ambiente é o reflexo da educação de um povo (Aluno 4, diurno). 
 
Quem vive na miséria não tem conhecimento de ecologia (Aluno 46, 
noturno). 

 

Baseando-nos na pesquisa de Guimarães (2004), podemos afirmar que esses atores, 

ao identificarem as causas dos problemas ambientais “na falta de educação”, estão situando 

as causas fora das relações sociais de produção. Esta percepção centrada na ação individual, 

o autor a chama de “percepção comportamentalista”, que não estabelece uma relação 

significativa entre desigualdade social e degradação ambiental. 

Para 3,9% dos alunos, a relação entre realidade local e meio ambiente “não tem 

nada a ver”. Esses alunos não romperam com a visão cristalizada e conservadora de que o 

meio ambiente é algo que está ao redor do Homem. Eles não perceberam que os impactos 



ambientais não estão dissociados da sociedade na qual foram originados (LAYRARGUES, 

1999). 

Trata-se de uma visão reducionista de meio ambiente, restrita aos aspectos naturais 

(fatores bióticos e abióticos do planeta), que exclui o Homem e sua produção cultural 

(OLIVEIRA, 2003). Nesse sentido, o Homem é um elemento separado da natureza e 

superior, uma vez que é capaz de explorar, modificar e dominar a natureza através da 

cultura e da tecnologia. 

Um outro aspecto que pode ser destacado surgiu nas justificativas desses alunos ao 

opinar que não existe relação entre a realidade local e o meio ambiente, configurando a 

concepção popular de que “a culpa é sempre do governo”, traduzida nas seguintes falas:  

A realidade local acontece por abandono dos órgãos governamentais 
que não põem lixeiras nas ruas e não implantam nas escolas a educação 
ambiental (Aluno11, diurno). 
 
Isso é o resultado da política local (aluno 26, diurno). 
  
É preciso cobrar das autoridades um trabalho sério em nossa cidade, na 
parte social, econômica, cultural, etc (Aluno 60, noturno). 
 
Isso vem do governo que poderia ajudar as pessoas do nosso bairro 
(Aluno 41, noturno). 

 

Nesse contexto exposto pelos alunos, compreendemos também como uma 

“percepção comportamentalista” (GUIMARÃES, 2004) quando a forma de controle dos 

problemas ambientais é remetida para “as autoridades”, “o governo” e “a política”.  

Com relação aos oito professores respondentes, 100% deles são de opinião que 

miséria, exclusão e desigualdade social têm tudo a ver com o meio ambiente. Destes, 

62,5%, ao justificarem suas respostas citaram as recomendações da Conferência de Tbilisi, 



no que concerne a “nova” concepção de meio ambiente e a abordagem holística da 

Educação Ambiental, e 37,5% não se justificaram. 

Com base em Deluiz e Novicki (2204), entendemos que, por um lado, desigualdade 

social e degradação ambiental andam juntas, configurando uma questão socioambiental; 

por outro, as agressões ao meio ambiente afetam a todos, sobretudo, aqueles que possuem 

piores condições socioeconômicas. Por mais cruel que possa parecer, não vivemos em uma 

sociedade harmônica. Em nossa sociedade existe fome, miséria, violência, exclusão social e 

degradação ambiental – tudo isso é meio ambiente. 

 

 

 

 

4.5.2. Construção de competências socioambientais 

O segundo foco de análise trata das competências socioambientais110, que, conforme 

foi abordado, são operações mentais que articulam e mobilizam conhecimentos, 

habilidades, valores, comportamentos e atitudes sobre a questão ambiental, de modo que se 

possa perceber a interdependência das dimensões físico-naturais, socioeconômica, política, 

histórica, geográfica, cultural e ecológica, compatibilizando-a com o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

O significado da conceituação sobre o que venha a ser uma competência 

socioambiental não foi perguntado aos sujeitos da pesquisa, o que buscamos saber é, após 
                                                
110 A elaboração dessas competências socioambientais foi explicada no Capítulo 3, seção 3.5. dessa 
dissertação.  



18 meses de estudo, que práticas socioambientais o aluno está/ou não capacitado a 

desenvolver.  

TABELA 28 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por freqüência do grau de 
ocorrência e turno de aula, segundo as competências socioambientais do curso – 2006. 

Competências socioambientais Freqüência Diurno 
(%) 

Noturno 
(%) Total 

Às vezes 33,3 39,8 73,1 
Sempre 7,7 12,8 20,5 

1. Planejar, orientar e gerir propostas 
ambientais possíveis e viáveis aos 
problemas presentes e futuros. Nunca - 6,4 6,4 
Total  41,0 59,0 100,0 

Às vezes 23,1 34,6 57,7 
Sempre 15,3 20,6 35,9 

2. Orientar a utilização de recursos naturais 
a fim de garantir as gerações futuras um 
ambiente ecologicamente equilibrado. Nunca 2,6 3,8 6,4 
Total  41,0 59,0 100,0 

Às vezes 23,1 33,3 56,4 

Sempre 14,1 11,5 25,6 

3. Atuar num mercado em expansão em 
ONGs e instituições públicas e privadas, 
com habilidades e competências próprias 
para o desenvolvimento da preservação e 
da conservação ambiental. Nunca 3,8 14,2 18,0 

Total 41,0 59,0 100,0 
 

No cômputo geral, após 18 meses de processo ensino e aprendizagem, mais da 

metade dos alunos se sentem capazes “às vezes” de desenvolver as seguintes competências 

socioambientais: 1. “Planejar, orientar e gerir propostas ambientais possíveis e viáveis aos 

problemas presentes e futuros” (73,1%); 2. “Orientar a utilização de recursos naturais a fim 

de garantir as gerações futuras um ambiente, ecologicamente, equilibrado” (57,7%) e 3. 

“Atuar num mercado em expansão em ONGs e instituições públicas e privadas, com 

habilidades e competências próprias para o desenvolvimento da preservação e da 

conservação ambiental” (56,4%).  

A competência socioambiental 1, na freqüência “às vezes”, alcançou o índice mais 

elevado (73,1%), sendo 33,4% dos alunos do diurno e 39,7% no noturno. No diurno, foi a 

única competência que não apresentou nenhum percentual na freqüência “nunca”. A 



competência socioambiental 3 foi a mais baixa (56,4%), sendo 33,3% no noturno e 23,1% 

no diurno. 

Em contrapartida, 87,5% dos professores do curso consideram que seus alunos 

“sempre” são capazes de orientar a utilização de recursos naturais, a fim de garantir para as 

gerações futuras um ambiente ecologicamente equilibrado; 75% dos professores são da 

opinião que seus alunos “às vezes” são capazes de planejar, orientar e gerir propostas 

ambientais possíveis e viáveis aos problemas presentes e futuros; sobre a capacidade dos 

alunos atuarem em ONGs, instituições públicas e privadas, com habilidades e competências 

próprias para o desenvolvimento da preservação e da conservação ambiental, 50% dos 

professores consideram “às vezes” e 50% “sempre”. 

A opinião da maioria dos professores (87,5%) deixa transparecer a valorização 

individual do trabalho docente realizado, considerando que, no ano letivo de 2006, houve 

um período de greve durante 29 dias entre os meses de março e abril/2006111, com aulas 

não repostas e que alguns componentes curriculares, principalmente Geomorfologia e 

Educação em Gestão Ambiental, estiveram sem professores durante um grande período de 

tempo112. Essa valorização individual nos leva a crer que na avaliação do desenvolvimento 

das competências, citadas na Tabela 27, a maioria dos professores do CTMA não levou em 

consideração nem as lacunas ocorridas no processo de ensino-aprendizagem durante o 

                                                
111 Informação verbal fornecida pela agente administrativo do Departamento Pessoal do C.E. Presidente 
Kennedy, Simone Maia Rosa, em 07/05/2007. 
112 A grande dificuldade para a otimização do CTMA foi a contratação de professores qualificados e 
habilitados para atuarem nas disciplinas específicas do curso como Geomorfologia e Educação em Gestão 
Ambiental, informação verbal fornecida pela Profª Conceição da Silva Leite, diretora geral do C.E. Presidente 
Kennedy em entrevista realizada em abril de 2007. É pública e notória a carência de docentes no RJ para os 
cursos regulares, maior ainda é a carência para as áreas técnicas do setor produtivo, como é o caso do CTMA. 
Existe o profissional, entretanto ele não tem habilitação para a docência, e o Estado só contrata se tiver a 
habilitação. Diferente da atuação do Senai e Senac, que vão ao setor produtivo buscar o profissional 
capacitado para uma ação específica, e a empresa o habilita para ser professor. 
 



período de greve, nem a carência de professores específicos e fundamentais para o curso. 

Os professores não enxergaram o todo, apenas as suas próprias partes, uma atitude típica da 

maioria dos professores do Ensino Médio, e particularmente observada entre os professores 

do ensino médio e profissional do CEPK, que tratam suas disciplinas de modo 

compartimentado, como se cada disciplina não fizessem parte de um todo, que é o curso.   

Para Guimarães (2004), de acordo com pesquisa realizada em Xerém, as práticas da 

maioria dos docentes não provocam uma ressignificação de suas percepções (nem são 

provocadas por ela), descaracterizando uma práxis educativa por parte deles (professores) e 

limitando, assim, suas possibilidade de serem sujeitos no processo educativo. Ou seja, as 

respostas analisadas nos levam a crer na ausência de qualificação docente para atuar em um 

curso técnico modular.  

Em síntese, a carência de professores específicos durante o desenvolvimento dos 

três módulos do curso contribuiu para que as competências socioambientais não fossem 

devidamente construídas. Entretanto, não foi apenas este fato, há também outros fatores que 

podem e devem ser considerados, a saber: a ausência de qualificação docente para atuar em 

um curso técnico modular em meio ambiente, de modo diferente do que está acostumado 

no ensino médio; a cultura popular sobre o que vem a ser meio ambiente; a cultura político-

administrativa local em não priorizar ações afirmativas sobre os problemas 

socioambientais; a greve dos professores; a falta de comprometimento com a aprendizagem 

da grande maioria dos alunos; a falta de profissionalismo de alguns professores e a 

insatisfação com a gestão, como veremos mais adiante, entre outros fatores, é que 

justificam porque as competências socioambientais descritas foram construídas “às vezes”.   

 

4.5.3.Contribuição de cada componente curricular 



A partir daí, procuramos saber a opinião dos atores sobre a contribuição de cada 

disciplina prevista na matriz curricular do curso – o terceiro foco de análise – para 

verificarmos como, em que e por que ocorreu, ou não, essa contribuição. 

TABELA 29 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por contribuição113, segundo os 
componentes curriculares do curso – 2006. 

Componente Curricular Contribuiu 
(%) 

Não 
Contribuiu 

(%) 

Não 
Respondeu 

(%) 
TOTAL 

Estatística 84,6 11,5 3,9 100,0 
Biologia Aplicada 71,9 15,3 12,8 100,0 

Ecologia e Poluição 62,8 23,1 14,1 100,0 
Redação Técnica 56,5 5,1 38,4 100,0 

Educação em Gestão Ambiental 47,5 37,2 15,4 100,0 
Resíduos Sólidos e Líquidos 47,0 35,0 18,0 100,0 

Geomorfologia 35,8 56,5 7,7 100,0 
Microbiologia 32,1 39,6 28,3 100,0 

Higiene e Segurança do Trabalho 29,5 51,2 19,3 100,0 
Inglês Técnico 23,1 70,5 6,4 100,0 

Análise e Pesquisa Científica 21,9 57,6 20,5 100,0 
Legislação Ambiental 19,2 59,0 21,8 100,0 
Química Inorgânica 19,2 56,4 24,4 100,0 

Informática 15,4 73,0 11,6 100,0 
Nota:  
a) Foi considerado como “não contribuição” a afirmativa do aluno de que o componente curricular não 
acrescentou nada além do que havia sido visto no Ensino Médio. 
b) Alguns alunos do noturno avaliaram os componentes curriculares em: ótimo, bom, regular, péssimo, ao 
invés de escreverem a contribuição para a construção do conhecimento. Nesse caso, foi considerado como 
“não respondeu”. 

 

Consideramos que o componente curricular “contribuiu para a vida pessoal e 

profissional”, quando este alcançou taxa de aprovação, segundo os alunos, acima de 70%; 

consideramos que o componente “contribuiu em parte”, quando a taxa de aprovação fixou-

se entre 70% e 50% e consideramos como “não contribuiu”, quando a taxa de aprovação 

ficou abaixo dos 50%.  

                                                
113 No Plano do CTMA não está discriminada nenhuma ementa das diferentes disciplinas que compõem a 
matriz curricular, pois a legislação em vigor que orienta a formulação dos planos de curso, não faz essa 
exigência. Nesse sentido, entendemos por principal contribuição o conteúdo que foi assimilado, que teve 
significado para o aluno e para o professor.  
 
 



Sendo assim, a Estatística, com 84,6%; e a Biologia Aplicada, com 71,9%, 

contribuíram para a vida pessoal e profissional dos alunos do CTMA; contribuiu em parte, 

a Ecologia e Poluição, com 62,8% e a Redação Técnica, com 56,5%; e não contribuíram: 

Educação em Gestão Ambiental (47,5%), Resíduos Sólidos e Líquidos (47,5%), 

Geomorfologia (35,8%), Microbiologia (32,1%), Higiene e Segurança do Trabalho 

(29,5%), Inglês Técnico (23,1%), Análise e Pesquisa Científica (21,9%), Legislação 

Ambiental (19,2%), Química Inorgânica (19,2%) e Informática (15,4%).  

De acordo com Dias (2000), a Conferência de Moscou (1987) destacou a 

preocupação com a formação dos docentes que iriam atuar nos cursos profissionalizantes, 

traduzida na descrição de procedimentos pedagógicos ativos e perspectivas sistemáticas, 

que pudessem favorecer o aprendizado, a participação, o compromisso social e a 

responsabilidade dos destinatários, sempre apontando para a necessidade de uma visão 

multi, inter e transdisciplinar.  

Segundo os alunos, as disciplinas conceituais do CTMA (Microbiologia e 

Química Inorgânica) e as disciplinas específicas (Educação em Gestão Ambiental, 

Resíduos Sólidos e Líquidos, Geomorfologia e Legislação Ambiental) pouco contribuíram 

para a sua vida pessoal e profissional. Como todos os docentes são graduados, entendemos 

que pode ter faltado justamente a capacitação pedagógica através de estratégias 

metodológicas, para que os docentes pudessem agir de maneira multi, inter e 

transdisciplinar, contribuindo, assim, de forma mais eficaz, eficiente e efetiva para a vida 

pessoal e profissional dos alunos do CTMA, como podemos verificar nos seguintes 

depoimentos: 

O conteúdo de Inglês e Informática não tinha nada a ver com o curso 
(Aluno 11, diurno).  



A Microbiologia deveria ter aulas práticas com muito mais freqüência 
(Aluno 26, diurno). 
 
Para mim, a Química Inorgânica poderia ser melhor, pois só ficamos 
em teorias do Ensino Médio (Aluno 10, noturno). 
 
A Informática foi praticamente sem nenhum proveito (Aluno 32, 
noturno). 

 
A partir do depoimento dos próprios alunos, buscamos levantar os aspectos sobre 

em que incidiu a contribuição de cada componente curricular. 

TABELA 30 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por contribuição, segundo os 
componentes curriculares do curso – 2006. 

Contribuição Componente 
Curricular (%) Contribuiu em quê? 
Estatística 84,6 Porcentagem. Confecção, leitura e interpretação de gráficos. 

Biologia Aplicada 71,9 Reinos da natureza. Flora e fauna. Biodiversidade. Desenvolvimento do 
raciocínio lógico 

Ecologia e Poluição 62,8 Problemas causados pela ação antrópica no meio ambiente. Acidentes 
ambientais. Contaminação. Reciclagem. Conscientização ambiental. 
Impactos ambientais. Preservação ambiental. Ecossistemas. Cadeia 
alimentar. Reservas ambientais. Ecologia 

Redação Técnica 56,5 Construção de cartas comerciais, ofícios relatórios, atas. Normas para 
redação técnicas. Elaboração de textos e projetos. 

Educação em Gestão 
Ambiental 

47,5 Elaboração de projetos ambientais Estudos sobre o meio ambiente. 
Poluição. Impactos ambientais. Conscientização ambiental. Agenda 21. 
Tratado de Kioto. Eco-92.  

 
Resíduos Sólidos e 

Líquidos 

47,0 Grande problema mundial - os processos de tratamento dos resíduos e 
seus impactos. Tratamento e classificação dos resíduos. Os diferentes 
tipos de resíduos. Disposição adequada dos resíduos. Consumo e 
desperdício. Preservação do meio ambiente. Reciclagem. Degradação 
ambiental. 

Geomorfologia 35,8 Rochas, fósseis, solo e fenômenos causados na Terra. Estrutura do relevo. 
Vegetação. Recursos hídricos. Placas tectônicas. 

Microbiologia 32,1 Microorganismos: combate e utilidade. Doenças causadas por vírus, 
fungos e bactérias. Vídeos excelentes. 

Higiene e Segurança 
do Trabalho 

29,5 Importância do ambiente de trabalho. Mapa de riscos do trabalho. Noções 
de CIPA. 

Inglês Técnico 23,1 Importância do ambiente de trabalho. Prevenção de acidentes no trabalho: 
cuidados e normas. Mapa de risco. Noções de CIPA. 

Análise e Pesquisa 
Científica 

21,9 Elaboração de pesquisa, projeto e monografia segundo as normas da 
ABNT. 

Legislação 
Ambiental 

19,2 Pesquisas. Leis ambientais – existem, mas não são cumpridas. Direitos e 
deveres. 

Química Inorgânica 19,2 Impactos químicos no meio ambiente. Desastre ambiental. Interação da 
Química com a vida. Tratamento da água e principais etapas. Poluição das 
águas e do meio ambiente. Tratamento de esgoto. 

Informática 15,4 Busca de dados e digitação. Word e Excel. 
 



Embora a Estatística não seja um dos componentes curriculares fundamentais ao 

curso, segundo os alunos do CTMA, veio dela a maior contribuição para a sua vida pessoal 

e profissional (84,6%), através da confecção, leitura e interpretação de gráficos. São 

explicativos os seguintes depoimentos: 

Aprendi uma nova matemática (Aluno 32, diurno). 
 
Eu não conhecia essa matéria, não aprendi tudo, mas abriu o meu 
entendimento sobre como ler os números (Aluno 52, noturno). 

 

Observamos que, quando o assunto motivou os interesses dos alunos, a quantidade 

de informações sobre a importância das contribuições foi maior, mesmo quando ocorreram 

poucas aulas, como foi o caso de Ecologia e Poluição (62,8%) e Resíduos Sólidos e 

Líquidos (47,0%), diferentemente do que ocorreu com a Informática (15,4%). 

A amplitude dessa questão sobre a contribuição dos componentes curriculares 

oportunizou vários tipos de depoimentos. Alguns comentários são parecidos, outros são 

antagônicos, como por exemplo: 

 
Biologia Aplicada não acrescentou nada além do que eu já sabia 
(Aluno 7, diurno). 
 
Me apaixonei por Biologia (Aluno 54, noturno). 
 
To Be eu escuto desde a quinta série (Aluno 68, noturno). 
 
O que aprendi em Inglês não foi satisfatório (Aluno 40, noturno). 
 
A professora de Inglês ultrapassou meus objetivos (Aluno 19, diurno). 
 
Adquiri o conhecimento que Geomorfologia não deve ser importante, 
pois quase não tivemos aulas (Aluno 13, diurno). 
 
Apesar de ter tido poucas aulas, deu para tirar um proveito de 
Geomorfologia, graças ao professor (Aluno 24, noturno). 
 
Aprendi a interação da Química com a vida (Aluno 31, diurno). 
 
A Química foi revisão do Ensino Médio (Aluno 17, noturno). 



 
 

Como também, buscar, nos depoimentos dos alunos, as contribuições negativas, 

entendidas aqui como “não-contribuição”, como aparece na Tabela 31: 

TABELA 31 – Proporção de alunos concluintes do CTMA segundo as razões da “não 
contribuição” e os componentes curriculares do curso – 2006. 

Componente Curricular (%) Não contribuição 
Redação Técnica 5,1 Por não gostar de escrever. 

Estatística 11,5 Por não gostar de cálculos. 

Biologia Aplicada 15,3 Não acrescentou nada além do ensino médio. 
Poucas aulas. 

Ecologia e Poluição 23,1 A disciplina foi excelente nos módulos 1 e 2, no 
módulo 3, o professor não era habilitado. 

Resíduos Sólidos e Líquidos 35,0 Poucas aulas. 

Educação em Gestão Ambiental 
37,2 Faltou professor nos módulos 1 e 2. Poucas aulas 

no noturno. No diurno, 2 professores davam a 
mesma disciplina. Repetição de assuntos em 
Microbiologia e Ecologia. 

Microbiologia 
39,6 Não acrescentou nada além do ensino médio, foi 

apenas aula de Biologia. Aulas muito teóricas e 
sem a aplicação prática no laboratório. 

Geomorfologia 56,5 Quase não houve aula. 

Higiene e Segurança do Trabalho 51,2 Pouca aula no diurno e no noturno, a aula era dada 
pelos alunos inseridos no setor produtivo. 

Química Inorgânica 
56,4 Disciplina muito difícil. Dificuldade em entender o 

professor. Aulas muito teóricas e sem a aplicação 
prática no laboratório. 

Análise e Pesquisa Científica 
57,6 Troca-troca de professores no diurno, e no noturno 

os alunos não conseguiram perceber a 
contribuição. 

Legislação Ambiental 59,0 Pouquíssimas aulas. 

Inglês Técnico 70,5 Não acrescentou nada além da educação básica, foi 
apenas aula de Inglês. 

Informática 
73,0 Laboratório pequeno para o número de alunos da 

turma, poucas aulas, poucos computadores e 
ultrapassados, o conteúdo das aulas já era 
conhecido da grande maioria dos alunos. 

 

Algumas das razões que os alunos consideraram para a “não contribuição” foram 

plausíveis, haja vista a Informática, disciplina com o maior índice de “não contribuição” 

(73,0%), cuja justificativa engloba razões física, quantitativa e qualitativa; outras não, 

como, por exemplo, Redação Técnica (5,1%) e Estatística (11,5%), justificadas pelo 

simples fato do “não gostar de”, o que não implica uma “não contribuição”.  



Vários alunos demonstraram a percepção de que alguns componentes curriculares 

tiveram a mesma abordagem do ensino médio, como foi o caso de Inglês Técnico, com taxa 

de reprovação de 70,5%; a Microbiologia (39,6%) e a Biologia Aplicada (15,3%). 

De acordo com a Lei 9394/1996, no Art. 35, Inciso I, o ensino médio visa 

consolidar e aprofundar os conhecimentos, possibilitando o prosseguimento dos estudos. 

No Art. 39, a educação profissional deve conduzir ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva.  

Nesse sentido, Cordão (2006) enfatiza que a educação profissional deve  assentar-se 

sobre uma sólida educação básica, porque, após a educação básica, tudo é educação 

profissional. Novicki; Gonzalez (2003) destacam que a Química e a Biologia, entre outras 

disciplinas, são matrizes de referência indispensáveis ao exercício profissional, que podem 

contribuir para o desenvolvimento do técnico ambiental.  

Entendemos que a educação profissional, através de um curso técnico, é 

complementar à educação básica e deve ter uma abordagem diferenciada do ensino médio, 

porque, no ensino profissional, o aluno deve ser levado a saber-fazer, ele precisa ser 

preparado para atuar no mercado de trabalho. 

Em se tratando, pois, de um curso técnico em meio ambiente, as disciplinas de 

Química, Microbiologia e Biologia Aplicada deveriam ter outro tratamento: 

A Química Inorgânica é muito difícil e tive dificuldade em entender o 
professor, porque as aulas eram muito teóricas e sem a aplicação no 
laboratório (Aluno 10, diurno). 

Sobre Microbiologia muito se falou e pouco se fez (Aluno 48, 
noturno). 
 
Deveria ter aulas práticas de Microbiologia com mais freqüência 
(Aluno 26, diurno). 
 
Biologia foi só muita teoria e pouca, aliás, nenhuma prática (Aluno 41, 
noturno). 



 
 

Segundo os alunos, Inglês, Biologia e Microbiologia tiveram a mesma abordagem 

do ensino médio. Entretanto a legislação é clara sobre o “desenvolvimento de aptidões para 

a vida produtiva”. Considerando o CTMA, Biologia e Microbiologia são disciplinas para 

serem trabalhadas em laboratório específico, para que os alunos – futuros técnicos em meio 

ambiente – pudessem praticar conceitos, manusear equipamentos, refletir propriedades 

físicas e químicas nos processos de conservação e preservação dos recursos naturais, 

conseqüentemente, serem preparados para a resolução de problemas ambientais.  

Entretanto, a “não contribuição” de alguns componentes curriculares não ocorreu, 

apenas, devido à forma repetitiva como foram abordados os conteúdos, mas também com 

relação à estratégia pedagógica (Vide seção 4.4.3. dessa dissertação), uma vez que os 

alunos apontam como estratégias mais utilizadas os textos/apostilas (44,7%) e as aulas 

expositivas (24,3%). 

Segundo Layrargues (2002), a estratégia da resolução de problemas ambientais, 

como metodologia da educação ambiental, permite dois tipos de abordagem: como tema-

gerador ou como atividade-fim. Acreditamos que os temas-geradores, mais do que a 

simples abordagem de uma atividade-fim, são ações que podem preparar o aluno para a 

atuação como técnico em meio ambiente no atual mercado de trabalho, que está inserido no 

contexto das reformas econômicas neoliberais (IANNI, 1994; HOBSBAWM, 1995; 

TORRES, 1995; HARVEY, 1996; CORAGGIO, 1996; GENTILI, 1996; DELUIZ, 2001; 

DEL PINO, 2002).   

Ainda dentro desse contexto relacionado à estratégia da resolução de problemas 

através do tema-gerador, está a repetição de assuntos nas disciplinas de Microbiologia, 

Ecologia e Poluição e Educação em Gestão Ambiental. Entendemos que esses componentes 



curriculares são fundamentais para que o aluno possa compreender a abordagem holística 

da educação ambiental (DIAS, 2000), a qual deveria ser enfocada de forma global e 

sustentada em base contextualizada e interdisciplinar.  

Fundamentados no referencial teórico apresentado, acreditamos que as práticas 

educacionais voltadas para a educação profissional deveriam refletir uma ação pedagógica 

transformadora/crítica (MACCARIELLO et al., 1999); o que seria uma educação 

profissional pautada na abordagem civil-democrática (SINGER, 1996) e na educação 

omnilateral (MANACORDA, 1991).  

Principalmente no que tange à Educação em Gestão Ambiental, a espinha dorsal do 

CTMA, pois este componente curricular visa à transformação da realidade, propicia 

condições para o exercício da cidadania, para o desenvolvimento de ações políticas tanto na 

esfera pública como privada, as contribuições ficaram a desejar, segundo os alunos, devido 

à carência de professores. 

Outro ponto levantado por alguns alunos foi a insatisfação com a dinâmica da 

organização do horário escolar do CTMA, que ficou centrada na gestão114, não sendo 

devidamente compartilhada com alunos e professores. Entendemos que a crise que assola a 

educação pública está muito além da gestão do colégio, e mesmo que tivesse havido fluxo 

de informações entre direção e alunos sobre a organização do horário escolar, as soluções 

oferecidas pela SEER/RJ, ou seja, a GLP e o contrato temporário de professores, não 

                                                
114 A organização do horário escolar dos colégios estaduais está atrelada às normas do Quadro de Horário da 
SEE/RJ, nas quais o professor deve cumprir obrigatoriamente 16 h/a, sendo 12 h/a em turma e as demais 
devem ser cumpridas na escola, preferencialmente em planejamento. Cada escola estadual tem o seu QH 
disponibilizado na Internet, demonstrando inclusive sua carência de docentes. É o diretor geral da escola o 
responsável pela informação, sendo dele a senha de acesso para manter este quadro sempre atualizado. Como 
todo professor tem que cumprir 12 tempos de aulas, nos cursos técnicos, é comum o professor ministrar mais 
de uma disciplina, e menos comum a divisão de uma disciplina com mais de um professor. Para não ficar sem 
o professor, a gestão às vezes precisa fazer verdadeiros malabarismos no horário. Na configuração dos 12 
tempos do professor, há dois níveis de atendimento, priorizam-se ás necessidades e interesses ou dos alunos 
ou dos professores. 



resolveram o problema da carência de professores específicos para o curso e criou outro 

problema, ao contratar um professor sem a devida qualificação para atuar em um curso 

técnico. Exemplificam esse fato, os seguintes depoimentos:  

Não entendi porque dois professores, que não se encontravam, davam a 
Gestão Ambiental (Aluno 15, diurno). 
 
Educação e Gestão Ambiental – Falta de professor no módulo 1 e 2 e 
correria no 3 (Aluno 8, noturno). 
 
Análise e Pesquisa – Tínhamos essa matéria? (Aluno 31, noturno). 
 
Em Ecologia e Poluição os módulos 1 e 2 foram excelentes, mas o 
professor do módulo 3 não era capacitado para a matéria (Aluno 5, 
diurno). 

 

No caso do Colégio Estadual Presidente Kennedy, que envolve três turnos e três 

cursos distintos, mais de três mil alunos e cento e cinqüenta professores, fechar o horário 

escolar de toda escola, atendendo a diferentes motivações, só é possível com muita 

negociação. Gestão democrática e participativa115 é uma prática é conflituosa e, por isso 

mesmo, difícil de ser concretizada. 

A opinião docente sobre a principal contribuição do componente curricular que cada 

professor ministrou no CTMA está contida nos seguintes depoimentos: 

 Biologia Aplicada – conhecimento básico dos fundamentos em 
Biologia; 
 
 Química Inorgânica – a mudança de paradigma de que a Química é 
só poluição; 

 
  Microbiologia Aplicada – diferenciação entre os diferentes 
microorganismos; 
 
 Educação em Gestão Ambiental – identificar experiências positivas 
no e fora do Estado na gestão de unidades ambientais e, 
conseqüentemente, propor saídas para os problemas ambientais da 
maioria dos municípios do Estado (Professor 1); 

 
                                                
115 GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. 6ª ed. São Paulo: Cortez, 2000. 



 Educação em Gestão Ambiental – como buscar e pesquisar 
conteúdos sobre legislação e técnicas ambientais (Professor 2); 
 Legislação Ambiental – associar os ditames das Leis Ambientais às 
ações públicas relacionadas ao meio ambiente; 

 
 Ecologia e Poluição – proporcionar visão ecológica, sem deixar de 
mostrar a importância do desenvolvimento econômico; 

 
 Estatística – análise, construção e interpretação de gráficos; 

 
 Resíduos Sólidos e Líquidos – composição, características, origem e 
tipos de poluição causada pelos resíduos lançados no meio ambiente. 

 

Podemos verificar que em Estatística, alunos e professor destacaram as mesmas 

contribuições. Em Microbiologia apenas os alunos sentiram a falta das aulas no laboratório, 

evidenciando-se, assim, a pura transmissão de informação, uma ação insuficiente para a 

promoção de uma educação que se pretenda crítica e transformadora, uma vez que a 

informação não é operacionalizada com vistas à resolução de problemas.  

Em Biologia Aplicada, 15,3% dos alunos perceberam que este componente não 

acrescentou nada além do Ensino Médio, fato confirmado pelo professor, ao afirmar que a 

contribuição ficou centrada nos fundamentos básicos da Biologia. Entretanto, o 

componente para o CTMA é Biologia Aplicada, o que, exige uma prática em laboratório, já 

que se trata de um conhecimento aplicado, uma experimentação que não aconteceu ou 

aconteceu muito pouco, apesar dos recursos de equipamentos que a escola dispõe. Em 

suma, o componente curricular poderia ter contribuído além dos 71,9%, caso a teoria fosse 

aplicada na prática.  

Os professores de Educação em Gestão Ambiental, ao afirmarem que as suas 

contribuições estão relacionadas à “gestão”, “legislação” e “técnicas ambientais”, leva-nos 

a entender que eles enfocaram a educação ambiental de acordo com a matriz da eficiência 

(ACSERALD, 2001; NOVICKI, 2004). Ou seja, uma educação tecnicista, pois alicerçada 



no paradigma cartesiano, separação entre sujeito e objeto, Homem e natureza, cujo objetivo 

é a transmissão de conhecimentos, tendo em vista a simples mudança de comportamento, 

desvinculados de valores que possam promover a transformação social. Nas contribuições 

citadas, não percebemos a concepção socioambiental, que articula dimensões físico-

naturais, socioeconômica, política, histórica, geográfica, cultural e ecológica. Não sentimos 

a finalidade e objetivos da educaçãoambiental propostos a partir de Tbilisi. Não foi 

estabelecida nenhuma relação significativa entre os problemas sociais e o meio ambiente. 

Faltou o aspecto educacional que visa à mobilização conhecimentos para a resolução de 

problemas, através da transformação de valores, comportamentos e atitudes. 

Outro aspecto que nos chamou a atenção está na afirmativa de um dos professores 

de Educação em Gestão Ambiental, no tocante à contribuição de “identificar experiências 

positivas no e fora do Estado (grifos nossos) na gestão de unidades ambientais”. Segundo 

Layrargues (1999), a resolução de problemas ambientais locais possui um valor altamente 

positivo, pois foge da tendência desmobilizadora da percepção dos problemas globais, 

distantes da realidade local116.  

Por isso, entendemos ser indispensável ao técnico em meio ambiente que, enquanto 

cidadão, ele deva participar da organização e gestão do seu ambiente de vida cotidiano, 

nesse caso, Belford Roxo. 

 

4.5.4. Contribuição do curso 

                                                
116 Problemas ambientais locais não faltam em Belford Roxo e estão assinalados no Diagnóstico 
Socioambiental (ANEXO 2). 



Para verificarmos o alcance das informações sobre os componentes curriculares, 

perguntamos a alunos e professores se houve contribuição do curso para a vida pessoal e 

profissional dos alunos – quarto foco da presente análise. 

TABELA 32 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno de aula, segundo a 
opinião sobre a contribuição do curso à vida pessoal e profissional do aluno – 2006. 

Turno de Aula (%) 
Opinião dos alunos Diurno Noturno 

Total 
 

Sim 20,5 35,9 56,4 
Em parte 14,1 19,2 33,4 
Não 6,3 3,9 10,2 
Total 41,0 59,0 100,0 

 
Para 56,4% dos alunos o curso contribuiu para a vida pessoal e profissional; 

enquanto para 33,4% contribuiu “em parte” e para 10,2% não houve nenhuma contribuição: 

Embora com algumas deficiências, eu acredito que sim. O resto basta 
eu buscar me aprimorar (Aluno 37, diurno). 
 
Que, apesar das dificuldades, alguns professores se esforçaram bastante 
para nos dar algum conteúdo (Aluno 45, noturno). 
 
Trouxe-me alguns conhecimentos que pude observar no meu dia a dia, 
e que eu considerava sem importância (Aluno 52, noturno). 
 
Não me foi passado nada prático, só teorias, muitas teorias (Aluno 24, 
diurno). 
 
Não, porque o curso deveria ter dado acesso ao estágio para todos os 
alunos (Aluno 2, noturno). 
 
Apesar de tudo, sempre se tenta tirar o melhor disso (Aluno 49, 
noturno). 

 

Do total do CTMA, 84,7% dos alunos justificaram suas respostas, das quais 

assinalamos que para 46,4% dos alunos houve contribuição, destacando-se a  

conscientização crítica com relação ao meio ambiente (22,0%); o conhecimento adquirido 

(15,4%) e o acesso e a estabilidade no emprego (9,0%), o que se explicitou nas seguintes 

falas: 



Vou procurar aplicar na minha vida diariamente o conhecimento 
adquirido. Vou me organizar como cidadã (Aluno 4, diurno). 
 
Porque o curso trouxe um conhecimento sobre o meio ambiente que eu 
desconhecia (Aluno 37, diurno). 
 
O curso contribuiu e muito, algumas decisões tomadas em meu 
emprego foram por causa do conhecimento adquirido nas aulas. Eu já 
trabalho na área (Aluno 45, noturno). 
 
Porque passei a ter maior responsabilidade com o meio ambiente e 
contribuiu para que eu possa investir nessa área de trabalho (Aluno 14, 
noturno). 
Por me colocar a par das dificuldades, degradações, desinformação em 
que vive a nossa população (Aluno 57, noturno). 
 
Por aprender como cuidar do nosso lixo e ajudar as pessoas a se 
conscientizar sobre o meio ambiente (Aluno 41, noturno). 
 
Sim, porque aprender é sempre muito bom (Aluno 62, noturno). 

 

Para 30,7% dos alunos do CTMA houve uma contribuição parcial, em primeiro 

lugar, porque essa contribuição foi mais no pessoal do que no profissional (17,9%) e, em 

segundo, ausência de estágio, aulas muito teóricas e pouca prática (12,8%). Como, por 

exemplo: 

O curso não nos deu a oportunidade de fazermos estágio, para poder 
aprimorar os nossos conhecimentos (Aluno 12, diurno). 
 
Poderia ter colaborado mais se houvesse uma parte prática (Aluno 17, 
diurno). 
 
Para vida pessoal sim, para a profissional ainda não teve efeito (Aluno 
27, diurno). 

 

Para 7,6% não houve nenhuma contribuição, considerando que não foi oferecido 

estágio (5,1%) e que o curso não preparou para o mercado de trabalho (2,5%), fatos que 

podem ser exemplificados no seguinte depoimento: 

O curso não contribuiu, porque eu não me sinto qualificada para o 
mercado de trabalho. O curso não teve estágio e poderia ter sido mais 
forte, ter cobrado mais dos alunos (Aluno 35, noturno). 

 



Do total do CTMA, 15,3% dos alunos não justificaram suas respostas.  

Observamos que a maior contribuição do curso para vida pessoal e profissional, 

segundo 22% dos alunos, foi a conscientização com relação à necessidade de preservação 

do meio ambiente. Inclusive os 17,9% dos alunos que afirmaram uma contribuição “em 

parte”, evidenciaram a conscientização como uma contribuição mais para o aspecto pessoal 

do que profissional:  

No profissional não me acrescentou nada, mas no pessoal passei a ter 
conhecimentos de coisas que nunca imaginei (Aluno 1, noturno). 
 
Porque o que eu aprendi no curso mudou algumas atitudes minhas, mas 
não creio que isso vá dar peso ao meu currículo. O curso não contribuiu 
mais devido a falta de muitas aulas (Aluno 20, diurno). 
 
Contribuiu um pouco, pois absorvi mais conhecimentos, mas no 
profissional nada mudou (Aluno 6, noturno). 
 
Na vida pessoal sim, mas na profissional não, pois não tivemos nada na 
prática, só teoricamente, e não tivemos nenhum tipo de estágio (Aluno 
11, diurno). 
 
Não sei se com o conhecimento adquirido irei concorrer a algo no 
mercado de trabalho específico, onde teoria e prática andam juntas 
(Aluno 31, noturno). 

 

No noturno, percebe-se a preocupação com a empregabilidade, fato evidenciado por 

9,0% dos alunos, e não verificado entre os alunos do diurno, o que reafirma a informação 

do perfil socioeconômico de que os alunos do diurno possuem uma situação econômica 

melhor que os do noturno, conseqüentemente outros interesses e expectativas.  

No que concerne à relação entre Educação e Trabalho, pano de fundo para a 

investigação em educação profissional, as discussões atuais estão focadas na necessidade da 

qualificação profissional para atender às exigências do mercado (DELUIZ, 1996; 

KUENZER, 1999), todavia, o acesso ao ensino técnico subseqüente ao ensino médio, não é 

uma garantia de emprego para todos. Curiosamente, apenas 9,0% dos alunos do noturno 



manifestaram essa preocupação, quando, na verdade, 33,3% dos alunos estão no mercado 

de trabalho, 17,9% estão desempregados e 7,7% ainda não estão inseridos no mercado 

(Vide Tabela 14), um mercado muito mais voltado para informalidade do que para a 

formalidade, pois exige pouca ou nenhuma qualificação.   

No cômputo geral, as respostas dos alunos não contradizem as dos professores, uma 

vez que para 62,5% dos professores o curso contribuiu para a vida pessoal e profissional do 

aluno: 

Sim, porque houve o amadurecimento em vários campos, com 
conteúdos técnicos. O aprimoramento só poderá ser completo com o 
efetivo exercício da profissão (Professor A). 
 
Pessoal, pois as mudanças de discurso e de atitudes são notáveis; e 
profissional, pela qualificação conseguida (Professor B) 

 

Para essa maioria de professores, todo e qualquer estudo é válido e importante para 

o crescimento pessoal e profissional, sendo assim, o curso criou novas oportunidades, e, 

sobretudo, o grande mérito do curso foi o desenvolvimento da conscientização ambiental. 

Justamente por este mérito, para 25% dos professores a contribuição foi parcial, pois 

contribuiu mais para o pessoal do que para a vida profissional. Para 12,0% o curso não 

contribuiu e a resposta não foi justificada.  

O curso possibilitou conscientização, aliás, militância. Nossos alunos 
são ativistas ambientais. (Depoimento de um professor durante o 
Conselho de Classe realizado em 08 de junho de 2006). 

 

Confrontando os depoimentos dos alunos sobre a ausência de aulas práticas com a 

fala do professor sobre a formação de ativistas ambientais, resta-nos a indagação sobre qual 

o tipo de conscientização ambiental está sendo oportunizada, quando não existe ponte entre 

teoria e prática? Até que ponto essa Gestão da Educação Ambiental foi apenas panfletária? 



Esse tipo de conscientização, Guimarães (2004) define como “ativismo ingênuo”, 

porque acontece numa perspectiva individualizada que impossibilita uma reflexão mais 

crítica na busca da superação dos problemas socioambientais. 

Consideramos que um dos aspectos da educação ambiental é fomentar processos de 

participação, mas não é só isso. Existe a necessidade de se entender, de se construir um 

conhecimento a respeito do meio ambiente como princípio moral e ético, objeto da 

preocupação de todos (DIAS, 2000). Conhecimento este que articulado às ações afirmativas 

será motivo para a mudança de valores, atitudes e comportamentos na resolução dos 

problemas ambientais.  

 

4.5.5. Incorporação de conceitos básicos 

Para confrontarmos a fundamentação teórica construída durante o curso com a 

contribuição dos componentes curriculares, tratamos, como quinto foco de análise, os 

conceitos de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação ambiental. 

Na seção 3.3., Capítulo 3, nos referimos a três matrizes teórico-conceituais que 

fundamentam os diferentes conceitos de meio ambiente, projetos de desenvolvimento 

sustentável e propostas de educação ambiental (DELUIZ; NOVICKI, 2004; NOVICKI, 

2004). Ou seja, estamos considerando que um projeto educacional pode refletir, ou ser 

reflexo, tanto de uma visão de mundo conservadora, como de uma visão mais crítica e 

transformadora. O caráter conservador implica manter o atual modelo de sociedade; 

enquanto o crítico-transformador aponta para as mudanças na sociedade em direção ao 

equilíbrio socioambiental. Procuramos, assim, identificar nas definições que alunos e 

professores formularam, qual a concepção eles têm de desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente e educação ambiental. 





TABELA 33 – Proporção de alunos concluintes do CTMA por turno de aula, segundo as 
definições de desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação ambiental – 2006. 

Turno de 
Aula (%) 

 
Definições formuladas  

D N 

 
Total 

 Utilização dos recursos naturais de forma 
sustentável através de medidas de amenização dos 
impactos ambientais, produzindo e gerando renda, mas sem 
agredir o meio ambiente, garantindo a sobrevivência das 
gerações presente e futura. 

24,5 28,1 52,6 

 É o desenvolvimento econômico com preocupação 
ambiental, com base nos princípios de justiça social, 
superando a desigualdade socioeconômica, controlando 
produção e consumo. 

5,1 7,7 12,8 

Não respondeu  6,3 13,0 19,3 

Desenvolvimento 
Sustentável 

 

Não soube responder 5,1 10,2 15,3 
Total 41,0 59,0 100,0 

 Meio em que vivemos.  Tudo que está a nossa volta. Local 
onde vivemos.  14,2 19,2 33,4 

 Somos todos nós agindo, reagindo e interagindo. 12,8 10,3 23,1 
Não respondeu  8,9 17,9 26,8 

Meio 
Ambiente 

 
Não soube responder 5,1 11,6 16,7 

Total 41,0 59,0 100,0 
 É ensinar a preservar o meio que nos cerca.  5,1 5,1 10,2 
 Educação voltada para a conscientização individual e 
coletiva sobre a necessidade da preservação do meio 
ambiente. 

18,0 35,8 53,8 

Não respondeu  10,2 15,4 25,6 

Educação 
Ambiental 

 

Não soube responder 2,6 7,8 10,4 
Total 41,0 59,0 100,0 

Nota: 
a) Foram quantificados diferentemente os alunos que não responderam, deixando, assim, a questão em branco; dos 

alunos que responderam, entretanto, a resposta dada fugiu ao que estava sendo perguntado. 
b) As definições foram agrupadas de acordo com o caráter conservador e o crítico-transformador. 

 
 

No cômputo geral, percebemos que 52,6% dos alunos têm a concepção de 

desenvolvimento sustentável a partir do Relatório Brundtland e da Agenda 21, como aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras (NOVICKI; GONZALEZ, 2003), situando-se, assim, na matriz da eficiência117, na 

lógica do mercado neoliberal, harmonizando-se os interesses individuais e coletivos. 

Apenas 12,8% do total dos alunos situam-se na matriz da eqüidade, percebendo que a raiz 

                                                
117 As matrizes conceituais foram apresentadas no Capítulo 3, seção 3.3. dessa dissertação. 



da desigualdade social e da degradação ambiental está no modo de produção capitalista 

(NOVICKI, 2004). 

Confrontando com os dados levantados na Tabela 31 com a Tabela 26, percebemos 

uma certa contradição, uma vez que 65,3% opinaram que existe uma relação entre realidade 

local e meio ambiente, entretanto a maioria desses alunos não estabelece uma relação entre 

degradação ambiental e desigualdade social, considerando que o desenvolvimento 

sustentável democrático implica produção e consumo controlados. Apenas, 12,8% dos 

alunos do curso perceberam que não existe desenvolvimento econômico sem 

desenvolvimento social (DIAS, 2000). 19,3% não responderam e 15,3% não souberam 

responder. 

Confrontando os dados levantados pelo Diagnóstico Socioambiental, no qual a 

degradação ambiental (lixo e rios) relaciona-se à desigualdade social (população de baixa 

renda, pouco qualificada), podemos verificar que no curso esta relação não foi trabalhada, 

pois que a grande maioria dos alunos não evidencia nos depoimentos esta relação. A 

maioria percebe que lixo e rios são problemas para o desenvolvimento sustentável do 

município, que podem e devem ser resolvidos pela ação técnica e/ou comportamental (falta 

de educação ambiental), sendo que alguns alunos relacionam lixo/rios/educação ambiental 

com omissão governamental, como já foi apontado anteriormente. 

Sobre os conceitos referentes ao meio ambiente, verificamos que 33,4% dos alunos 

consideram meio ambiente “como tudo que está ao redor do Homem”, isto é, os aspectos 

bióticos somados aos aspectos abióticos, sem levar em consideração a cultura do ser 

humano (tecnologia, artefatos, construções, artes, ciências, religião, política, economia, 

valores estéticos, éticos e morais, etc.). Para esses alunos, meio ambiente é o entorno, uma 



visão reducionista que restringe o meio ambiente aos aspectos naturais, excluindo o 

Homem e sua produção cultural (NOVICKI; GOZALEZ, 2003; OLIVEIRA, 2003). 

Baseando-nos em Guimarães (2004), analisamos essas respostas como uma visão 

antropocêntrica (“tudo que está ao nosso redor”) e dicotomizada (“é a mata, a floresta, os 

rios...”), com a sociedade de um lado e a natureza do outro. Esta visão favorece uma 

compreensão fragmentada da realidade e não estabelece relações de interdependência entre 

os problemas sociais e os ambientais. 

A abordagem holística, ou seja, do todo, considerando meio ambiente todos os 

aspectos da vida, foi assimilada por 23,1% dos alunos do CTMA. 26,8% dos alunos não 

responderam e 16,7% não souberam responder. 

Considerando que o foco da análise dessa investigação é o CTMA, verificar que 

43,5% de alunos não conseguiram passar para o papel o conceito-chave de meio ambiente 

é, no mínimo, preocupante. As lacunas deixadas pela ausência das aulas dos componentes 

curriculares específicos para o curso saltam aos olhos, lacunas essas que os professores 

efetivos não souberam trabalhar de forma multi, inter e transdiciplinar, para suprir as falhas 

de conteúdo. 

Este achado também reafirma a pesquisa de Guimarães (2004) sobre as posturas 

pouco críticas existentes no cotidiano escolar, fato revelado na medida em que o professor 

reproduz o discurso dominante conservador. 

Sobre as definições dos alunos sobre a Educação Ambiental percebemos que 53,8% 

dos alunos citam a necessária conscientização da preservação ambiental, todavia não fazem 

nenhuma referência à justiça ou às desigualdades sociais. Definem educação ambiental, 

mas não falam de gente. Não percebem que, quando fragilizamos o meio ambiente, estamos 

fragilizando a economia, o emprego, a saúde, a segurança das pessoas (DIAS, 2000). 



Quanto aos outros 10,2% dos alunos situaram-se na matriz da eficiência, ao 

considerar que educação ambiental é preservar o meio que nos cerca, sendo, pois, de uma 

educação de caráter conservador, comprometida com os interesses dos grupos dominantes, 

interessados em manter o modelo atual de sociedade (OLIVEIRA, 2003). 25,6% dos alunos 

não responderam e 10,4% não souberam responder. 

Com relação às matrizes conceituais aqui destacadas, Deluiz; Novicki (2004) 

salientam que a formulação das concepções de desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente e educação ambiental configura distintos projetos políticos e educacionais e que, 

por essas mesmas razões, não são formulações neutras, uma vez que caracterizam 

abordagens reducionista-conservacionista ou crítico-transformadora, acabando por 

evidenciar o viés da prática pedagógica que acontece em sala de aula. 

Os resultados entre os alunos destacam duas matrizes conceituais (DELUIZ; 

NOVICKI, 2004) ao considerar nas definições formuladas: 1) a da eficiência – o tecnicismo 

no desenvolvimento sustentável, o antropocentrismo no meio ambiente e o adestramento na 

educação ambiental; 2) a da eqüidade – a sustentabilidade democrática no desenvolvimento 

sustentável, a interdependência socioambiental no meio ambiente e a transformação crítica 

da realidade na educação ambiental. É o que se percebe nas seguintes falas dos próprios 

alunos, reunidas no seguinte quadro: 

QUADRO 5 – Desenvolvimento Sustentável, Meio Ambiente e Educação Ambiental: 
concepções evidenciadas 

Matriz da Eficiência Matriz da Equïdade 
 Desenvolvimento sustentável é agredir o suficiente para 

progredir (Aluno 36, diurno). 
Suprir as necessidades presentes e garantir que as necessidades 
futuras sejam também suprimidas (Aluno 7, diurno). 

 Desenvolvimento sustentável é o conjunto de ações e 
práticas que visam uma melhor qualidade de vida, 
respeitando o meio ambiente e superando as 
desigualdades sociais (Aluno 20, noturno). 

 



 Meio ambiente é o que está ao meu redor (Aluno 40, 
noturno). 

 
 
 
 

 Meio ambiente – é a interação homem-natureza (Aluno 
7, diurno). 

 Não é somente a natureza, mas as atitudes, o 
comportamento das pessoas interfere no meio 
ambiente trazendo conseqüências (Aluno 37, diurno). 

 É toda forma de vida no qual estamos inseridos, 
interagindo de todas as formas possíveis (Aluno 20, 
noturno). 

 Educação Ambiental é o conjunto de ações, conhecimentos e 
práticas formais ou não formais, que visa ensinar as pessoas 
como preservar o meio ambiente (Aluno 20, noturno). 

 Educação Ambiental é um ato de sensibilização, mediante o 
conhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos, buscando 
a ética ambiental e social em cada um (Aluno 7, diurno). 

 

 
 

Com relação às respostas dos professores do CTMA sobre as definições de cada um 

sobre desenvolvimento sustentável, meio ambiente e educação ambiental, todos 

responderam. Assim como os alunos, os professores demonstraram um discurso calcado 

mais na matriz da eficiência, do que na matriz da eqüidade. Não se revelou a matriz da 

auto-suficiência entre os sujeitos da pesquisa, como pode ser comprovado nas seguintes 

falas: 

Desenvolvimento Sustentável (100% na matriz da eficiência):  
 Utilização responsável e bem planejada dos recursos naturais 
proporcionando melhoria na qualidade de vida (Professor A).  
 Utilização racional dos recursos (professor B). 
 É a aliança entre desenvolvimento e preservação (Professor C). 
 Desenvolvimento social e econômico, procurando manter os recursos 
naturais disponíveis para as gerações futuras (Professor D). 
 
Meio Ambiente (50% na matriz da eficiência; 25% na matriz da 
eqüidade e 25% não souberam responder): 
 Todos os locais onde existe a presença de vida (Professor E).  
 Espaço de interações físicas, químicas, biológicas, políticas, sociais, 
econômicas e culturais de uma região e todos esses aspectos englobam 
a miserabilidade de um povo (Professor F). 
 Comprometimento do homem como parte atuante (Professor H).  
 
Educação Ambiental (62,5% na matriz da eficiência; 25% na matriz da 
eqüidade e 12,5% não responderam): 
 É uma formação continuada, e não uma disciplina que se aprende na 
escola (Professor F). 
 Ação para mudanças de comportamento diante do mundo e das 
relações humanas (Professor G). 
 É orientar para a sustentabilidade (Professor B). 



 

As respostas tanto dos alunos como dos professores são, às vezes, contraditórias, porque ora defendem um modelo de 

desenvolvimento através de soluções técnicas, ora defendem a formação de cidadãos críticos. Ou seja, a concepção de uma educação 

ambiental conservadora não está comprometida com a formação de técnicos ambientais que vise à superação da degradação 

socioambiental. A abordagem dos problemas ambientais tanto na perspectiva da matriz da eficiência (tecnicista) quanto na matriz da 

eficiência (justiça social) defendem como metodologia a resolução de problemas ambientais, entretanto, com enfoques distintos. Nesse 

aspecto, os dados apresentados reafirmam a pesquisa de Guimarães (2004) no que tange a 

associação linear e simplista sobre as causas dos problemas ambientais, visto que justiça 

social, fome, miséria, exclusão social foram naturalizados e, sendo assim, não foram 

identificados como questões relativas ao meio ambiente. 

 

4.5.6. Preparação do técnico em MA para o atual mercado de trabalho 

Considerando que o ideário neoliberal, ao subordinar a educação às necessidades do 

mercado, não garante que a função social da educação seja garantir empregos e, menos 

ainda, criar fontes de trabalho. Pelo contrário, a educação deve apenas oferecer a 

ferramenta necessária para competir nesse mercado extremamente excludente (GETILLI, 

1996). Abordamos, pois, como sexto aspecto a ser analisado, a percepção dos atores sobre 

se as informações (os conteúdos) recebidas no curso preparam para a atuação no mercado 

de trabalho. 

TABELA 34 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno de aula, segundo a 
opinião se as informações recebidas durante o curso preparam os alunos para atuarem no 
mercado de trabalho – 2006. 

Turno de Aula (%) Opinião  Diurno Noturno 
 

Total 
Não 21,8 34,6 56,4 
Às vezes 15,4 23,0 38,4 
Sim 3,8 1,4 5,2 
Total 41,0 59,0 100,0 

 
 



Procuramos saber a opinião dos alunos se houve, ou não, impedimentos para o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para o atual mercado de 

trabalho. 56,4% dos alunos do CTMA são de opinião que as informações recebidas durante 

o curso não os prepararam para o mercado, considerando como impedimento as aulas 

carregadas de muita teoria e pouca prática (24,3%); curso muito fraco (12,8%); conteúdo 

insuficiente, sem aulas nos laboratórios e sem trabalho de campo (11,6% ) e ausência de 

estágio (7,7%). Ou seja, segundo esses alunos, a escola, como um todo, não sabe como 

preparar os alunos para atuarem no atual mercado de trabalho. Reflexão que pode ser 

comprovada nas seguintes frases: 

Não, porque a parte prática foi pouco desenvolvida no terceiro módulo 
e também porque algumas matérias ficaram faltando (Aluno 2, diurno). 
 
Não, porque as aulas principais que deveríamos ter não tivemos, pois 
não havia professor (Aluno 39, noturno). 
Não fomos preparados para o mercado, não tivemos prática (Aluno 6, 
noturno). 
 
Só tenho a teoria e nenhuma prática (Aluno 1, noturno). 
 
O curso não oferece ao futuro técnico condições reais para vivenciar o 
dia a dia de uma indústria ou atividade não-formal, já que o 
funcionamento tem de estar de acordo com a legislação Ambiental 
vigente, e o que tivemos no curso, não dá para saber quais são as 
exigências dos órgãos ambientais, por exemplo, como licenciar (Aluno 
45, noturno). 

 

Os outros 38,4% dos alunos do CTMA que são da opinião que o curso contribuiu 

“às vezes” justificaram suas respostas com os seguintes argumentos: ausência de estágio e 

de aulas nos laboratórios (11,6%); conteúdo insuficiente para o mercado de trabalho 

(9,0%); carência de professores e professores despreparados para componentes curriculares 

específicos (8,9%); simples repetição do Ensino Médio (3,8%); muita teoria e pouca prática 



(3,8%) e a ausência da coordenação pedagógica (1,3%). Esses resultados podem ser 

comprovados através das seguintes falas: 

Às vezes, porque o pouco de informação que aprendi foi proveitoso 
(Aluno 6, noturno). 
 
Às vezes, porque tivemos bons conteúdos em determinadas áreas e 
conteúdos deficitários em outras, mas que, com o empenho pessoal do 
aluno, as falhas podem ser compensadas (Aluno 17, diurno). 
 
Às vezes, porque houve muita paralização e em períodos decisivos. 
Faltou a parte prática, faltou trabalho de campo, pelo menos três visitas 
em cada período, para que os alunos se habituassem com o trabalho de 
campo (Aluno30, noturno). 
 
 

Apenas 5,2% dos alunos consideram que o curso os preparou para atuar no mercado 

de trabalho, porém com restrições: 

Embora com algumas deficiências, eu acredito que o curso me preparou 
sim, basta eu buscar me aprimorar mais nesta área (Aluno 37, diurno). 
 
Sim, porque através dos meus interesses, me sinto capacitado (Aluno 29, 
noturno). 

Os mesmos motivos que para alguns alunos justificam uma contribuição “às vezes”, 

são justificativas para a “não contribuição”, como, por exemplo, a ausência de estágio, 

conteúdo insuficiente para um curso técnico que visa ao mercado de trabalho e a incidência 

de muita teoria para pouca prática.  

Com relação à opinião dos professores, 50% acreditam que o curso contribuiu “às 

vezes”, para que os alunos conseguissem atuar no mercado de trabalho; 37,5% acreditam 

que o curso contribuiu positivamente e 12,5% consideram que não houve contribuição. Ao 

justificarem suas respostas, os professores eximiram-se de qualquer culpa. Para 75% deles, 

cada professor é especialista no seu conteúdo, porém existe a necessidade de se pesquisar o 

perfil do técnico desejado pelo mercado de trabalho e um maior direcionamento por parte 

da gestão, como, por exemplo, a exclusividade do professor para o curso. Entretanto, 25% 



dos professores percebem a ausência de um trabalho integrado, o que contribuiria para a 

abordagem interdisciplinar dos conteúdos.  

 
Existe uma necessidade de realizar uma pesquisa junto ao mercado, em 
função do perfil do técnico que ele – mercado – deseja. (Professor A). 
 
A deficiência com relação à integração entre os professores deve ser 
superada (Professor B). 

 

Apoiando-nos em Layrargues (1999); Dias (2000); Novicki (2004), entendemos que 

um curso técnico em meio ambiente que propõe uma abordagem crítica da realidade, como 

consta dos objetivos no Plano de Curso118, não deveria reproduzir uma prática pedagógica 

conservadora, descontextualizada, ingênua e simplista. Nesse sentido, a capacitação 

docente, tanto em conteúdos como em metodologias, é fator preponderante para o 

funcionamento da interdisciplinaridade. 

Outro achado que esta pesquisa vem confirmar refere-se aos estudos de Gonzalez 

(1996) na afirmação de que competência não é uma vara mágica para a solução dos 

problemas da educação profissional; e de Novicki; Gonzalez (2003) que retomam a 

afirmativa anterior e, apoiados em Deluiz (1993), avançam na discussão acerca da 

necessária a ressignificação das competências para o técnico em meio ambiente. Segundo 

esses autores, a visão de mundo informada pelas concepções de desenvolvimento 

sustentável, meio ambiente e educação ambiental, que aparecem nos Referenciais 

Curriculares, estariam voltados muito mais para a matriz da eficiência do que a da 

eqüidade, o que impossibilitaria a formação profissional de técnicos em meio ambiente 

crítica e transformadora, até porque não é este o objetivo da matriz da eficiência, mas sim a 

                                                
118 Plano do CTMA/2003 (Vide ANEXO 3, p. 3) 



reprodução do modelo. Novicki; Gonzalez (2003) analisaram, em tese, o que a prática 

comprova estar acontecendo no CTMA. 

Existe um Plano de Curso que foi concebido e planejado por professores, autorizado 

pelo CEE, homologado Governo do Estado e implantado pela escola.  Embora este plano 

objetive uma abordagem crítica e transformadora da realidade local, ele foi desenhado a 

partir dos Referenciais Curriculares. Os resultados apontados pelas Tabelas de 28 a 32 

reafirmam a conclusão de Novicki e Gonzalez (2003) sobre a impossibilidade de bases 

conceituais reducionistas e conservadoras oportunizarem uma formação técnica crítico-

transformadora. 

 

4.5.7. Papel do técnico em meio ambiente no atual mercado de trabalho 

Para se estabelecer um paralelo entre o mercado de trabalho e a importância do 

trabalho e do papel do técnico em meio ambiente, procuramos saber a percepção dos atores 

nesse sentido – nosso sétimo foco de análise. 



TABELA 35 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno de aula, segundo a 
opinião sobre o trabalho do técnico em meio ambiente – 2006. 

Turno de Aula (%) Opinião  Diurno Noturno 
 

Total 
Muito importante 28,2 46,2 74,4 
Importante 12,8 12,8 25,6 
Sem importância - - - 
Total 41,0 59,0 100,0 

 

Para 74,4% dos alunos do CTMA consideram o trabalho do técnico muito 

importante e 25,6% percebem este trabalho importante. Do total de alunos, 78,1% 

justificaram suas respostas e 21,9% não as justificaram.   

No diurno, 32,1% dos alunos apresentaram justificativas que incidiram sobre as 

seguintes considerações: o técnico tem a função de trazer soluções para resolver e amenizar 

os impactos resultantes dos processos industrial e residencial em determinado local, 

visando ao desenvolvimento sustentável (15,5 %); o técnico é quem vai recuperar o meio 

ambiente (10,2%) e que cabe ao técnico o trabalho de conscientizar as pessoas sobre 

questões ambientais (6,4%). Índices que podem ser exemplificados nas seguintes falas: 

O técnico tem o papel de trazer soluções para resolver e amenizar os 
problemas ocorridos em determinados locais (Aluno37, diurno).  
 
Cuidar do meio ambiente deveria ser uma preocupação de todos, mas 
como isso não acontece, nós como técnicos devemos trabalhar para a 
melhoria e preservação do meio ambiente (Aluno 20, diurno). 
 
O técnico é quem vai ajudar a reduzir os impactos resultantes dos 
processos industrial e residencial (Aluno 22, diurno). 
 
O técnico em MA é somente a mão de obra de engenheiros. Nossa 
opinião é quase nula (Aluno 2, diurno). 
 

Observamos que a grande maioria os alunos do diurno fala de conscientização, mas 

não se refere à educação ambiental. A visão do papel do técnico em meio ambiente desses 

alunos é fragmentada. Esses resultados comprovam o reflexo da concepção de educação 



ambiental conservadora, analisada anteriormente, que só enxerga a parte, e não trabalha o 

todo.  

No noturno, 46,0% dos alunos apresentaram justificativas que incidiram sobre as 

seguintes considerações: ao técnico em meio ambiente cabe ensinar as pessoas a 

melhorarem o meio ambiente em que vivem, ensiná-las a ter cuidado com a natureza, 

orientando-as sobre a utilização de preservação dos recursos naturais, conscientizando-as 

sobre a necessidade da preservação do meio ambiente (29,4%); as empresas precisam se 

enquadrar na necessidade de projetos de controle ambiental, visando ao equilíbrio 

ambiental, sendo assim, o técnico é essencial na questão da preservação e fiscalização de 

atividades potencialmente poluidoras (10,2%) e a existência de poucos técnicos nessa área 

(6,4%). Citamos, como exemplos, os seguintes depoimentos: 

 
O trabalho do técnico em meio ambiente está diretamente ligado às 
questões de planejamento e desenvolvimento socioeconônmico para o 
nosso país (Aluno 20, noturno). 
 
O técnico em MA é essencial na questão da prevenção e na fiscalização 
de atividades potencialmente poluidoras (Aluno 45, noturno). 
 
Além de aumentar meu currículo, como técnico posso orientar meus 
colegas de trabalho e a população em geral (Aluno 60, noturno). 
 
Hoje é fundamental, pois o meio ambiente necessita de pessoas com 
bons conhecimentos para poder resolver os problemas ambientais 
(Aluno 63, noturno). 
 
Com pessoas especializadas nessa área será mais fácil preservar os 
bens naturais e aprender a lidar com o problema do século – a 
destinação final dos resíduos (Aluno 14, noturno). 
 
Há tempos atrás meio ambiente era considerado sem importância. Hoje 
é prioridade, pois cuidar do nosso planeta como um todo é nosso dever, 
para fugirmos de um futuro problemático (Aluno 52, noturno).  
 
O técnico auxilia tanto na elaboração de projetos como uma 
apresentação para determinado setor de controle ambiental (Aluno 40, 
noturno). 
 



Alunos do diurno e noturno falam de conscientização, mas não percebem a ação 

educativa necessária à transformação de comportamentos, hábitos e atitudes. Apenas os 

alunos do noturno manifestaram uma certa preocupação com o mercado de trabalho, 

diferentemente do diurno, que não deixa transparecer, tão claramente, essa preocupação, 

mesmo que em pequenas proporções. 

Com relação aos professores, 87,5% também consideram o trabalho do técnico em 

meio ambiente como muito importante. Do total, 62,5% não se justificaram e os demais 

37,5% falaram muito superficialmente sobre a questão perguntada. Tanto alunos quanto 

professores não perceberam este trabalho como “sem importância”. Índices que podem ser 

comprovados nas seguintes falas: 

 
O Curso Técnico em Meio Ambiente é muito importante devido às 
exigências do mundo do trabalho, que cada vez mais vai requerer 
formação mais diversificada, como, por exemplo, técnico em gestão 
ambiental, técnico em análise ambiental, técnico em edificações... 
(Professor A). 
 
Muito importante por ser necessário um ou mais técnicos em MA em 
todos os segmentos da sociedade (Professor B). 
 
Porque as empresas estão cada vez mais buscando essa conscientização 
em seus profissionais (Professor C). 
 

O fato que consideramos importante é que nenhum docente se reportou à 

problemática ambiental do município, sequer à mundial. Considerando que o foco de 

análise é um curso técnico em meio ambiente, numa época em que os problemas ambientais 

atingem dimensão planetária, verificar que os professores do curso passam ao largo das 

dimensões locais e globais, exigem profunda reflexão sobre o do ser professor. 

Entendemos que saber-ser professor não deve se limitar apenas no saber e no fazer. 

Mais que repassar saberes, o vir a ser professor é exercido através das mediações possíveis 



da relação do aluno com o mundo, visando a facilitar sua percepção, apreensão, domínio e, 

portanto, capacidade transformadora da realidade. Neste contexto, não basta ter domínio de 

conhecimento específico em torno dos quais deverá agir, mas a compreensão plena das 

questões envolvidas no trabalho educativo, capacidade de identificá-las e resolvê-las. 

Baseados em Perrenoud (2001) e Gomes; Marins (2004), compreendemos a importância do 

papel reservado aos professores envolvidos na educação técnica profissional, pois não se 

pode falar em desenvolvimento de competências, em busca da multifuncionalidade e em 

identidade profissional, se o mediador mais importante desse processo, o professor, não 

estiver adequadamente preparado para uma ação educativa crítica e transformadora. 

 

4.5.8. Atendimento às expectativas dos alunos 

O oitavo foco dessa análise é a verificação de como os alunos se posicionam diante 

do atendimento às suas expectativas, lembrando que o curso, ao ser implantado, gerou 

muitas expectativas, tanto nos alunos como nos professores.  

TABELA 36 – Proporção de alunos concluintes do CTMA, por turno de aula, segundo a 
opinião dos alunos sobre o atendimento às suas expectativas – 2006. 

Opinião dos alunos Diurno 
(%) 

Noturno 
(%) Total  

Sim, o curso atendeu às expectativas dos alunos porque proporcionou... 
... o conhecimento que garantirá oportunidades individuais e 
profissionais. 3,8 9,0 12,8 

... o certificado que garantirá o emprego e/ou melhorias salariais. 1,3 3,8 5,1 

... o relacionamento com pessoas interessantes. 1,3 1,3 2,6 
  Total do sim 6,4 14,1 20,5 
Não, o curso não atendeu às expectativas dos alunos devido a... 
... muita teoria e pouca prática. 7,7 12,9 20,6 
... ausência de professores específicos para algumas disciplinas. 8,9 9,0 17,9 
... ausência de estágio. 2,6 10,2 12,8 
...ausência de aulas em laboratórios 5,1 5,1 10,2 
... conteúdo das disciplinas. 1,3 5,1 6,4 
... professores faltosos. 1,3 - 1,3 
... greve dos professores 1,3 - 1,3 
... duração do curso. 1,3 - 1,3 



    Total do não 33,3 38,5 71,8 
Não responderam 1,3 6,4 7,7 
Total 41,0 59,0 100,0 

 

Do total dos alunos do CTMA, 71,8% consideram que curso não atendeu às 

expectativas, devido a muita teoria e pouca prática (20,6 %); ausência de professores 

específicos para algumas disciplinas (17,9%); ausência de estágio (12,8%); ausência de 

aulas nos laboratórios (10,2%); conteúdo “fraco” das disciplinas (6,4%); professores 

faltosos (1,3%); greve dos professores (1,3%) e pela duração do curso (1,3%).  

Para 20,5% dos alunos o curso atendeu às expectativas, sendo considerado: o 

conhecimento, que garantirá oportunidades individuais e profissionais (12,8%); o 

certificado que garantirá o emprego e/ou melhorias salariais (5,1%) e o relacionamento com 

pessoas interessantes, colegas e professores (2,6%). Do total de alunos, 7,7% não 

responderam. 

Dentre os professores, 75% consideram que o curso não atendeu às expectativas dos 

alunos, devido à ausência de professores específicos para algumas disciplinas e o não 

oferecimento de estágio. Embora fosse solicitado assinalar o principal motivo para o “não 

atendimento”, 50% dos professores assinalaram outros motivos, além da ausência de 

professores específicos, a saber: muita teoria e pouca prática (37,5%); ausência de aulas em 

laboratórios (37,5%); a greve dos professores (25%); aulas desestimulantes e professores 

faltosos (12,5%).  

Se para 75% dos professores o curso não atendeu às expectativas dos alunos, para 

25% houve esse atendimento devido ao relacionamento com pessoas interessantes, colegas 

e professores.  



Sendo assim, verificamos que o CTMA não atendeu às expectativas da maioria dos 

atores. Para os alunos, o curso não atendeu, porque os professores não foram capacitados 

para atuarem em curso técnico, onde teoria, técnica e prática são interligadas, uma não se 

sobrepondo à outra. Para os professores, o curso não atendeu às expectativas, porque, para 

uns (50%), a direção do colégio não se empenhou em conseguir professores específicos 

para o curso, nem ofereceu estágio; para outros (50%) existe, sim, uma parcela de culpa 

docente traduzida em uma prática profissional tradicional e pouco comprometida com os 

ideais de uma educação transformadora. 

 

4.5.9. Sugestões dos atores para a melhoria do curso 

Sobre as sugestões dos atores para o aprimoramento do curso, o nono foco de 

análise, verificamos que 60% dos alunos do CTMA destacaram como sugestão a 

contratação de professores mais qualificados. Para os alunos “mais qualificados” significa 

professores mais comprometidos com o curso, que faltem menos e que promovam aulas nos 

laboratórios, trabalho de campo e visitas-técnicas; professores mais comprometidos com a 

escola e com a aprendizagem dos alunos (“Chega de greve!”); professores que saibam 

dosar teoria e prática; professores que promovam a interação entre eles mesmos, evitando-

se, assim, a repetição de assuntos e que haja mais envolvimento com as questões 

ambientais. Sobretudo, professores com mais garra e força de vontade, já que, de modo 

geral, os docentes estão muito desinteressados e desmotivados com a carreira do magistério 

público. No noturno, os alunos solicitaram maior interesse da direção com o curso, mais 

vontade e empenho para que o curso aconteça, mais seriedade nas ações. Também inclusas 



nesses 60% estão as sugestões de parcerias com prefeituras, ONGs, universidades, 

empresas públicas e privadas para oferecimento de oficinas e estágio para os alunos.  

Precisa melhorar em tudo, na teoria e na prática (Aluno 32, diurno). 

Eu adoro essa escola! Aqui fiz o Fundamental, o Ensino Médio, fiz 
Contabilidade e agora o Meio Ambiente. Vi esta escola cair e levantar 
e dar a volta por cima. Sonhamos muito com esse curso, e tudo está 
ainda muito no início e precisa de algumas arrumações (Aluno 56, 
noturno).  
 

Do total do curso, 30% destacaram a necessidade de revisão do curso, considerando 

que curso técnico não é ensino médio: melhorar a matriz curricular, rever número de aulas 

das disciplinas e a organização do horário escolar no noturno (início das aulas às 19:00 h); 

biblioteca com material especifico em meio ambiente e melhorar o laboratório de 

informática, ampliação quantitativa e qualitativa. 

Os 10% dos alunos restantes sugeriam o desenvolvimento da Agenda 21 no colégio; 

coordenação pedagógica presente, atuante e dedicada; maior apoio da SEE e da 

Coordenadoria, para que professores específicos sejam contratados; melhorar o material 

didático dos professores e retirar da matriz curricular as aulas que não acrescentam nada ao 

curso. 

Sobre as sugestões para melhoria e aprimoramento do CTMA, 50% dos professores 

não apresentaram nenhuma sugestão, os demais 50% dividiram-se entre mudanças na 

matriz curricular (25%) e formação continuada para os professores do curso (25%). 

Também foram sugeridas: criação de um Conselho de Professores do CTMA, para que, 

junto com a direção e a coordenação pedagógica, sejam conduzidas as questões relevantes 

para a melhoria do curso; reuniões mais freqüentes para o desenvolvimento dos ajustes 

necessários; abertura de convênios e parcerias para dar suporte operacional ao curso; 



professores com exclusividade no curso; coordenação pedagógica específica para a área 

técnica meio ambiente; melhoria dos laboratórios com aulas-práticas previamente 

programadas. 

As sugestões oferecidas estão em sintonia com a concepção da educação ambiental 

crítica, entendida de acordo com as Recomendações de Tbilisi (1997), que articula reflexão 

e ação através do um processo dinâmico da práxis transformadora. A metodologia 

preconizada em Tbilisi propõe a resolução de problemas ambientais concretos. Inserido 

nesse contexto, Layrargues (1999) faz dois tipos de abordagens para esta metodologia: 

atividade-fim, que visa unicamente à resolução pontual de problemas ambientais e o tema-

gerador, de onde se irradia uma concepção pedagógica comprometida com a compreensão e 

transformação da realidade (LAYRARGUES, 1999). Nesse sentido, a atividade-fim estaria 

voltada para a matriz da eficiência e o tema-gerador para a matriz da eqüidade. 

Ao ressaltar a educação ambiental a partir da estratégia de tema-gerador, estamos 

visando à formação de dinamizadores ambientais (GUIMARÃES, 2004) que possam 

compreender, pela reflexão, a complexidade dos processos sociais e que se mobilizem 

através de processos de intervenção, diferente da ação de “multiplicadores”. Nesse sentido, 

o CTMA seria um local de fomento de ações ambientais, superando a mera transmissão de 

informações. 

Entendemos que, quando alunos e professores de um curso técnico em meio 

ambiente sugerem mudanças, estas deveriam orientar-se para a educação ambiental que 

privilegia a resolução de problemas ambientais enquanto tema-gerador, pois que oportuniza 

uma práxis transformadora, que se inicia nos fatos cotidianos locais, e a partir daí, amplia-

se a discussão atingindo níveis cada vez mais complexos e globais de conhecimento, 

conscientização e ação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Precisamos descobrir o Brasil! 
Escondido atrás das florestas,  
com a água dos rios no meio,  
o Brasil está dormindo, coitado.  
Precisamos colonizar o Brasil.   
[...] 
Precisamos educar o Brasil.  
Compraremos professores e livros,  
assimilaremos finas culturas, 



abriremos dancings e subvencionaremos as elites. 
 
Cada brasileiro terá sua casa  
com fogão e aquecedor elétricos, piscina,  
salão para conferências científicas.  
E cuidaremos do Estado Técnico [...] 
(DRUMOND DE ANDRADE)119 
 

Agora está confirmado: “o aquecimento do sistema climático é inequívoco, a causa 

é muito provavelmente humana e o efeito continuará pelos próximos séculos” (IPCC). O 

aquecimento global não é mais ficção científica. Este é o pano de fundo dessa investigação, 

o desenho de uma sociedade acelerada, complexa e ambientalmente degradada, que sofre 

muitas transformações, intensificando a desigualdade social e a degradação ambiental – 

provocações que justificam este trabalho e abrem possibilidades para discussão de uma 

educação ambiental crítica e transformadora. 

O enfoque nas transformações perpassa pela educação. Transformar, mais do que 

mudar é inovar. Nesse sentido, a melhoria da qualidade da educação técnica profissional de 

nível médio pressupõe uma educação básica de qualidade, condição sine qua non para o 

êxito no mundo do trabalho pautado pela competição, pela inovação tecnológica e pelas 

crescentes exigências dos padrões de qualidade, produtividade e competência. 

Queremos, assim, destacar a relevância da educação profissional em um município 

com as características físico-naturais, histórica, geográfica, socioeconômica, política, 

cultural e ecológica como o Município de Belford Roxo. A leitura da realidade local 

evidenciou ineficiência e ineficácia da administração pública sobre as questões referentes a 

lixo, degradação dos rios e das encostas, invasão e ocupação predatória do solo. O 

crescimento do município é caótico e desestruturado. Belford Roxo não cresce, incha! 
                                                
119 DRUMOND DE ANDRADE, Carlos. Hino Nacional. Disponível em: 
< http://www.casadobruxo.com.br/poesia/c/hino.htm> Acesso em 06/06/2007. 
 



O fato é que a questão ambiental não foi, e não é, uma prioridade das autoridades 

municipais. A prioridade é a empregabilidade para uma população pouco qualificada 

profissionalmente, sendo assim, mesmo que as indústrias poluam, haverá uma forma dos 

problemas serem contornados, desde que haja empregos para todos. 

Nesse contexto, o CTMA oferecido pelo C.E. Presidente Kennedy vem ao encontro 

dos anseios das autoridades e da sociedade, pois que qualifica a comunidade escolar 

visando empregabilidade e constrói o conhecimento necessário à transformação da 

realidade local de miséria, exclusão e desigualdade social e degradação ambiental. 

Mas, quem são os atores que fizeram o CTMA deixar de ser uma idéia (2003) e se 

transformar numa realidade (2005), a ponto de receber uma análise crítica (2007)? 

A grande maioria dos alunos concentra-se na faixa dos 18 aos 28 anos, é do sexo 

feminino, belforroxense, parda e oriunda da escola pública regular. Uma maioria que de 

alguma forma tem acesso ao mundo digital; que regularmente lê o jornal, vê tv, freqüenta 

culto religioso como forma de lazer e que está inserida no mercado de trabalho, no setor 

terciário, para ganhos de até três salários-mínimos, trabalhando no comércio com carteira 

assinada ou como funcionário público municipal, onde não se exige muita qualificação 

profissional. O desemprego atinge a uma pequena parcela dos alunos, até porque são 

subempregos, não se perde o que não existe. 

As diferenças entre os alunos do diurno e os do noturno estão localizadas na faixa 

etária; na situação socioeconômica e cultural e na preocupação com o mercado de trabalho. 

Os professores possuem curso superior completo e são efetivos. As idades são 

variadas como também a experiência no magistério. Residem no município de Belford 

Roxo ou próximo. A maioria deles lê jornal e revistas de divulgação científica 



regularmente, a televisão é a atividade cultural de âmbito privado mais freqüente e, no 

âmbito público, o cinema. A maioria utiliza computador e tem acesso à Internet. 

A percepção desses atores sobre o CTMA é que os objetivos do curso, como um 

todo, não foram atingidos devido à carência de professores específicos, fato que incide 

sobre a própria gestão do colégio. Segundo os alunos, o CTMA reproduziu os erros e os 

defeitos do ensino médio, sobretudo no que tange a muita teoria e pouca prática. Para a 

grande maioria, sequer houve diferença entre o curso regular e o modular. Segundo os 

professores, os problemas estão no gerenciamento do curso por parte da direção. Tanto os 

alunos como os professores manifestaram um alto grau de insatisfação com a gestão 

administrativa e pedagógica do colégio. 

O fato é que a escola pública estadual está sendo abandonada pelo governo, 

gradativamente. Nos últimos 10 anos, o Estado do Rio teve 11 secretários de educação, que, 

ao que parece, não souberam fazer o dever de casa e foram reprovados em continuidade. 

Hoje, o déficit no Estado é de vinte e cinco mil professores120. 

A política educacional do Estado do Rio de Janeiro, em consonância com a política 

do governo federal, apresenta concepções e práticas adequadas às novas demandas 

econômicas e sociais da sociedade globalizada, portadora de novos padrões de 

produtividade, competitividade e trabalhabilidade. Todavia, nesse discurso governamental 

há contradições, considerando que a nova institucionalização da educação profissional 

desqualifica o ensino da rede pública, não amplia as condições de funcionamento, inverte a 

                                                
120 Disponível em: < http://noticias.terra.com.br/brasil/interna/0,,OI1840193-EI8139,00.html.  > Notícias 
Brasil. Duillo Victor e Renato Grandelle. Sindicato: Faltam 25 mil professores no Rio. 20/08/2007.  
. 
 



concepção de educação para a cidadania e reduz a formação tecnológica a treinamento 

fragmentado, demarcado pelas necessidades do capital.  

O que se pretende evidenciar é que não resolve abrir novos cursos técnicos, 

oferecendo uma pseudo-educação profissional – o Estado homologou o CTMA, mas não 

contratou profissionais específicos de Educação em Gestão Ambiental, Resíduos Sólidos e 

Líquidos, Legislação Ambiental, Ecologia e Poluição Geomorfologia e Higiene e 

Segurança no Trabalho, para aturem no curso – sendo assim, de forma enganosa, acena 

para os jovens e adultos uma possibilidade de atuação em um exigente e competitivo 

mercado de trabalho.  

Por mais comprometida que seja a gestão do colégio, por mais competente e 

inovadora, existe uma crise educacional que está muito além da escola. A falta de 

professores, greves e paralisações, baixos salários – são reflexos do pouco investimento na 

área educacional e indicadores do quanto o Estado está interessado em uma educação de 

qualidade.  

A abordagem da educação ambiental dentro dos padrões recomendados por Tbilisi 

(1997) exige não só a capacitação dos professores, mas do sistema escolar como um todo, 

para que o tratamento dos temas ambientais ocorra de forma transversal. Ao que parece, 

isso não aconteceu no CTMA, mais por omissão da própria SEE/RJ em resolver, 

definitivamente, o problema de carência de professores, uma vez que homologou e permitiu 

a abertura do curso, mas não abriu concurso de professores; do que as medidas tomadas 

pela gestão da escola em não deixar “buracos” no horário escolar. A carência não foi 

resolvida, porque os professores contratados não foram capacitados para atuação no ensino 

técnico, numa abordagem multi, inter e transdisciplinar, com o desenvolvimento de projetos 

integrados, e criou-se um outro problema – a insatisfação generalizada. 



Após 18 meses de cursos com efetiva carência de professores para ministrarem 

componentes curriculares fundamentais para o CTMA; um período de greve, que levou ao 

não cumprimento da carga horária prevista na matriz curricular e o desconhecimento 

docente em trabalhar sua disciplina no curso técnico de forma diferenciada da que acontece 

no ensino médio, leva-nos a afirmar que apenas a competência socioambiental – planejar, 

orientar e gerir propostas ambientais possíveis e viáveis aos problemas presentes e futuros – 

foi construída e. mesmo assim, de forma parcial. 

 O desenvolvimento das competências socioambientais exige a articulação e 

mobilização de conhecimentos, valores, comportamentos, habilidades, instrumentos e 

atitudes para a resolução de problemas porquanto existe uma interdependência das 

dimensões físico-naturais, socioeconômica, política, histórica, geográfica, cultural e 

ecológica. 

Partindo do princípio de que existem diferentes concepções de desenvolvimento 

sustentável, meio ambiente e de educação ambiental, atreladas a diferentes interesses 

sociais e econômicos, consideramos que as competências socioambientais devam estar 

direcionadas para a matriz crítico-transformadora do currículo, visando: 1) reflexão e ação 

acerca da definição socioambiental; 2) entendimento que desenvolvimento sustentável é 

uma decorrência das relações sociais – sociedades sustentáveis; 3) conscientização sobre a 

educação ambiental possível, a partir da consciência ambiental e participação, individual e 

coletivas, nos espaços públicos, como dimensão da práxis. 

Ainda que nas competências socioambientais construídas, as questões centrais da 

educação ambiental não estejam contempladas, essa investigação abre caminhos para uma 

proposta de educação ambiental para a democracia, tendo como meta a sustentabilidade 

socioambiental. 



Sobre os conteúdos apontados por alunos e professores como contribuições do curso 

à vida pessoal e profissional do aluno, foi observado, na própria fala dos atores, uma certa 

indefinição sobre o tipo de desenvolvimento sustentável melhor para o local e para o 

planeta. Há muitos encontros e desencontros e, assim como os Referenciais do MEC fazem 

recomendação ora na matriz da eficiência, ora na matriz da eqüidade, há professores que 

deixam transparecer a defesa de um modelo de desenvolvimento sustentável através de 

soluções técnicas; há os que sinalizam a necessidade de um trabalho integrado e 

interdisciplinar e os que citam como contribuições do curso a conscientização, 

considerando os alunos ativistas ambientais, mesmo com pouquíssimas ações extra-

curriculares. Uma conscientização, pois que não foi praticada, nem vivenciada, nem 

experimentada, que ficou apenas no discurso, num trabalho entregue ao professor sob a 

forma de projeto e que valeu ao aluno aprovação.  

Perdida ficou a grande maioria dos alunos entre os distintos discursos da matriz da 

eficiência e da matriz da eqüidade efetuados pelos professores, pois, sem a 

operacionalização-prática da teoria verbalizada, reconhece que meio ambiente tem tudo a 

ver com miséria, exclusão social, desigualdade social e degradação ambiental existente em 

Belford Roxo, mas não consegue atribuir à educação ambiental o papel de compreender e 

transformar essa realidade. Isto é, a grande maioria dos alunos fala de conscientização sem 

passar pela educação ambiental, sem falar de justiça social, enfim, sem falar de gente. 

No cômputo geral, o Curso Técnico em Meio Ambiente não atendeu às expectativas 

dos alunos nem às dos professores, devido a todas as carências e fragilidades apontadas. Os 

atores sugerem para o aprimoramento do curso a revisão do Plano de Curso, o que também 

concordamos e recomendamos uma análise nos conteúdos de todos os componentes 



curriculares, visando a uma educação ambiental numa abordagem holística, considerando a 

realidade local e planetária. 

Acreditamos, no tocante à educação ambiental, na sinergia existente na frase do 

poema que abre essa dissertação – “Um mais um é sempre mais que dois” – na força do 

contágio pedagógico. Acreditamos no movimento coletivo, que, embora não se realize 

espontaneamente, é nesta hora que o diretor faz a diferença, o que Gramsci denomina de 

“intelectual orgânico”, ao dinamizar e articular o movimento coletivo da comunidade 

escolar. 

Diante do exposto, recomendamos, em nível micro, que a escola proceda à análise 

dos conteúdos de todos os componentes curriculares, visando a uma educação ambiental 

numa abordagem holística, considerando a realidade local e planetária, ressignificando as 

competências descritas no Plano de Curso, em termos de competências socioambientais e 

que busque promover o desenvolvimento profissional dos professores de forma 

permanente. Em nível macro, que a escola através dos espaços e órgãos competentes lute 

por políticas públicas de valorização profissional, melhorando as condições salariais (Plano 

de Carreira e criação de um Quadro Funcional específico para a educação profissional) e as 

condições físicas (criação e manutenção de laboratórios e biblioteca); como também, o 

direcionamento da educação profissional dentro dos princípios da educação omnilateral, 

politécnica e integral. 

O curso técnico em meio ambiente de Belford Roxo tem tudo para oferecer uma 

educação ambiental crítica e transformadora, numa perspectiva omnilateral da escola 

unitária, desde que os professores queiram e sejam preparados para essa perspectiva, e que, 

a gestão do colégio seja apoiada pela SEE/RJ, através de políticas públicas possíveis e 



viáveis, para fazer desse curso, realmente, uma inovação. Afinal, o C.E. Presidente 

Kennedy não é apenas uma escola, porém uma escola que faz Escola. 
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