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Resumo  

Nos últimos anos, as questões referentes ao meio ambiente têm assumido muita 
importância, fato que revela o seu potencial político, uma vez que articulam fatores 
sociais, econômicos e culturais. Sendo assim, este trabalho objetiva analisar Cursos 
Técnicos em Meio Ambiente oferecidos em colégios públicos do Estado do Rio de 
Janeiro, pautados no modelo de competências e localizados em regiões diferentes, a 
saber: Pinheiral (Região do Médio Paraíba) e Belford Roxo (Baixada Fluminense). 
Partimos do princípio que o desenvolvimento de competências socioambientais exige a 
articulação e mobilização de conhecimentos, valores, comportamentos, habilidades, 
instrumentos e atitudes visando à resolução de situações-problema encontradas no 
mercado de trabalho. Esta pesquisa apresenta as percepções dos atores sobre 
competências socioambientais, atividades complementares, estágio supervisionado e 
mercado de trabalho e, em caráter preliminar, concluiu sobre a pouca visibilidade do 
curso. 
Palavras-chave: educação profissional; competências socioambientais; mercado de 
trabalho. 

 

Introdução 

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 e chegando às catástrofes que têm atingido 

diferentes populações, o que consequentemente revela o seu potencial político, uma vez 

que articulam fatores sociais, econômicos e culturais.  

 É importante perceber que meio ambiente “é uma daquelas expressões que, 

embora bastante conhecidas, não costumam ser definidas com clareza, sendo muito 

comum confundir meio ambiente com fauna e flora, como se fossem sinônimos” 

(TRIGUEIRO, 2003). 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 – base para uma Educação Ambiental 

crítica. 

Esta concepção foi defendida na Conferência de Tbilisi (1997), que para 

Layrargues (1999), a relevância dessa conferência reside na conexão da educação 

ambiental aos aspectos políticoeconômico e sociocultural. 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 

(1993) e Layrargues (1999). 

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 socioeconômica 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. 

Entendemos que a escola pública que oferece o curso técnico em meio ambiente 

precisa estar atenta a articulação entre o mundo do trabalho e a temática ambiental e, 

posicionar-se sobre a Educação Ambiental que esteja comprometida com as mudanças 

socioambientais que se fazem necessárias, principalmente no que se refere aos modos 

de produzir e consumir da população. Ou seja, mais que a simples conscientização a 

cerca dos problemas ambientais, precisa de um plano pedagógico que produza 

conhecimento para o enfrentamento destes problemas. E, além disso, o curso precisa ter 

visibilidade no mercado de trabalho para que a Educação Profissional oportunizada seja, 

de fato, elemento estratégico para a construção da cidadania, posto que promove a 

inserção de jovens e trabalhadores no mundo do trabalho. 

Educação, ciência e tecnologia são fatores que formam a base do 

desenvolvimento das nações em todo o mundo. A busca por esse desenvolvimento exige 

profissionais qualificados, com formação profissional adequada e capacitação para 

operar sofisticados equipamentos. Nesse sentido, o governo federal estabelece como 

política pública de qualificação aquela que seja fator de inclusão social e de 

desenvolvimento econômico, com geração de trabalho e distribuição de renda, norteia-

se por uma concepção de qualificação entendida como uma construção social, fazendo 



um contraponto àquela política que se fundamenta na aquisição de conhecimentos como 

processos estritamente individuais e como derivação das exigências dos postos de 

trabalho (PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO – PNQ, 2003-2007). 

O desenvolvimento de um projeto educacional nos moldes supra citados implica 

a qualificação do professor. Para Leite; Dourado (2005) a transposição do currículo para 

a sala de aula redimensiona o papel do professor, por isso a necessidade de uma formação 

de professores que consiga romper com as práticas institucionalizadas, principalmente, no 

que diz respeito às atividades realizadas em laboratórios. Ressaltam os autores que o 

professor deixar de ser um simples transmissor de conhecimento para ser um orientador de 

processos de aprendizagem. 

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

entre o capital e o trabalho.  

 Com relação aos cursos técnicos, a legislação em vigor1 exige a elaboração e a 

aprovação do plano de curso, que deve estar pautado no modelo de competências, e 

fundamentado em referenciais específicos para cada área, no caso desta pesquisa, os 

Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico – Área 

Profissional: Meio Ambiente (MEC, 2000).  Além destes, em 16 de julho de 2008, foi 

sancionada a Lei nº 11.741, alterando os artigos 37, 39, 41 e 42 da Lei nº 9.394/1996, 

esclarecendo que a educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida de 

forma articulada (integrada ou concomitante) e subsequente, e que os cursos devem ser 

organizados por eixos tecnológicos. O Curso Técnico de Meio Ambiente passa a 

pertencer ao “Eixo Tecnológico – Ambiente, Saúde e Segurança” que, segundo o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, “compreende as tecnologias associadas à 

melhoria da qualidade de vida, à preservação e utilização da natureza, o 

desenvolvimento e inovação do aparato tecnológico de suporte e atenção à saúde. 



Abrange ações de proteção e preservação dos seres vivos e dos recursos ambientais, da 

segurança de pessoas e comunidades, do controle e avaliação de risco, programas de 

educação ambiental” (MEC/SETEC, 2008, p.26). Neste documento constam as 

competências e atribuições do técnico em meio ambiente, a indicação de temas a serem 

abordados na formação, as possibilidades de atuação profissional e a infraestrutura 

recomendada para as instituições de ensino, que são: 

 
Coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações 
ambientais. Colabora na elaboração de laudos, relatórios e estudos 
ambientais.  Auxilia na elaboração, acompanhamento e execução de 
sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de 
educação ambiental, de conservação e preservação de recursos 
naturais, de redução, reuso e reciclagem. Identifica as intervenções 
ambientais, analisa suas consequências e operacionaliza a execução de 
ações para preservação, conservação, otimização, minimização e 
remediação dos seus efeitos. 
 
Possibilidades de temas a serem abordados na formação: Legislação e 
políticas ambientais. Gestão e educação ambiental. Ecossistemas. 
Impactos ambientais. Poluição ambiental. Desenvolvimento e 
tecnologias sustentáveis. Processos produtivos. Saúde coletiva. 
 
Possibilidades de atuação: Instituições públicas e privadas, além do 
terceiro setor. Estações de tratamento de resíduos. Unidades de 
conservação ambiental. 
 
Infraestrutura recomendada: Biblioteca com acervo específico e 
atualizado. Laboratório de educação ambiental. Laboratório de 
informática com programas específicos (MEC/SETEC, 2008, p. 25) 
(grifos nossos). 

 
 Destacamos também que segundo a Classificação Brasileira de Ocupações – 

CBO2, do Ministério do Trabalho e Emprego, o técnico em meio ambiente está sob o 

código 3516-05 Técnico em Segurança no Trabalho, com a seguinte redação: 

3516-05 - Técnico em segurança no trabalho. Supervisor de segurança 
do trabalho, Técnico em meio ambiente, segurança e saúde, Técnico 
em segurança industrial. (grifos nossos) 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde 
e segurança no trabalho - SST; realizam auditoria, acompanhamento e 
avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, 
acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações 
educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de 
perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. 
Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; 
gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e 
recomendam medidas de prevenção e controle. 
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 



O exercício dessa ocupação requer formação de nível médio e curso 
técnico de segurança no trabalho. 
CONDIÇÕES GERAIS DE EXERCÍCIO 
Exercem suas funções em empresas dos mais diversos ramos de 
atividades. São contratados na condição de trabalhadores assalariados, 
com carteira assinada. Em geral, atuam de forma individual, sob 
supervisão permanente, em ambientes fechados, no período diurno, 
exercendo o trabalho de forma presencial. Algumas de suas atividades 
podem ser desenvolvidas sob pressão, levando-os à situação de 
estresse. Os profissionais podem, ainda, estar expostos à ação de 
materiais tóxicos, radiação, ruído intenso e altas temperaturas. 
CÓDIGO INTERNACIONAL CIUO 88 
3119 - Técnicos en ciencias físicas y químicas y en ingeniería, no 
clasificados bajo otros epígrafes. 
RECURSOS DE TRABALHO 
Analisador de vibração; Contador geiger; Detetores de gases; 
Dosímetro; Kit de avaliação de poeiras; Luxímetro; Medidor de 
conforto térmico; Medidor de nível de pressão sonora; Monitores 
ativos; Termômetro de bulbo.  (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 2002, p.459).  

 

 No que tange a pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – 

FIRJAN, em outubro de 2007, sob o título “Perspectivas Estruturais do Mercado de Trabalho 

na Indústria Brasileira”, área operacional, observamos que:  

Os resultados apontam duas situações distintas para as áreas 
profissionais com índices de perspectivas profissionais acima de 0,5. 
De um lado, as áreas de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e 
Saúde Ocupacional e Pesquisa e Desenvolvimento, embora não 
estejam em grande evidência atualmente, tendem a ter sua importância 
incrementada. De outro, a área de Engenharia encontra-se em relativa 
evidência, após um longo período de estagnação, e tende a ganhar 
importância (FIRJAN, 2007, p. 24,)3. 

  

Ou seja, a indústria não nega a importância das questões ambientais, tanto que 

profissão que se evidencia é a do engenheiro ambiental, a segunda entre as dez de 

maiores índices de perspectivas profissionais, entretanto, não há destaque para o técnico 

em meio ambiente, apenas o técnico florestal é citado, aparecendo em nono lugar 

(FIRJAN, 2007, p. 28).  

Diante do contexto exposto, partimos do princípio que o curso técnico em meio 

ambiente visa o desenvolvimento de competências socioambientais. Entendemos por 

competências socioambientais as operações que articulam e mobilizam conhecimentos, 

habilidades, valores, comportamentos e atitudes sobre a resolução de situações-

problema encontradas no mercado de trabalho. Competências que devem gerar não só a 

oportunidade de um trabalho (empregabilidade), mas que possam articular e mobilizar 



ferramentas, indivíduos e a coletividade quanto às questões ambientais, e assim, 

compreender e resolver os problemas que afetam a qualidade de vida de uma 

coletividade. 

O objetivo deste estudo é apresentar a análise do Curso Técnico em Meio 

Ambiente, oferecido pelo Colégio Estadual Presidente Kennedy e pelo Colégio Agrícola 

Nilo Peçanha, com foco na organização curricular pautada no modelo de competências, 

a partir das percepções dos atores sobre as competências socioambientais construídas no 

decorrer do curso, atividades complementares, estágio supervisionado e mercado de 

trabalho. Buscamos questionar qual o impacto deste curso técnico no mercado de 

trabalho?  Curso técnico em Meio Ambiente para quê e para quem? 

 

As Instituições de Ensino: o que são e o que fazem 
 

O Colégio Estadual Presidente Kennedy (CEPK) foi criado em 23 de julho de 

1963 como Grupo Escolar, localizando-se no Município de Belford Roxo (Baixada 

Fluminense/RJ). Em 1981, passou a colégio estadual, vivenciando sua decadência, no 

início de 1990. Em 1994, alguns professores e os membros da Diretoria Executiva da 

Associação de Apoio à Escola (AAE) iniciaram um movimento de resgate institucional. 

Entre 1996 e 2000, o CEPK ressurge das cinzas e inaugura um novo tempo. 

Em 2000, uma enquete entre os alunos do Ensino Médio aponta o Curso Técnico 

em Meio Ambiente – CTMA, como a opção profissional da maioria dos alunos. A 

elaboração do Plano de Curso contou com a participação de vários professores de 

diferentes áreas de conhecimento, dentre esses, 12 com Pós-graduação em Educação 

para Gestão Ambiental (Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade 

Gama Filho).  Foi o primeiro colégio estadual a oferecer este curso técnico no Estado do 

Rio de Janeiro; curso este focado na organização curricular pautada no modelo de 

competências, elaborado e executado por docentes da própria escola, ressaltando-se que 

não é uma escola técnica e nem recebe suporte acadêmico de uma universidade.  

Em 2003, o colégio passa a 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, designando o CEPK como a unidade escolar pública para reconhecimento, em 

nível técnico, de equivalência de estudos e de experiência profissional, na Área de 

Gestão. Em 25 de maio de 2004, através do processo nº E-03/8.610.443/2002, o CTMA 

foi homologado e, passa a ser matriz curricular da SEEDUC/RJ. 



Atualmente, o CEPK atende a mais de três mil alunos do ensino médio e 

educação profissional, divididos em três turnos distintos (manhã, tarde e noite). Possui 

Projeto Pedagógico aprovado em assembléia desde 1999, sendo reformulado de três em 

três anos. A direção é eleita pela comunidade escolar. E possui a seguinte estrutura: 24 

salas de aula, 1 auditório, 1 biblioteca, 1 quadra de esporte polivalente coberta, 1 

laboratório de Informática, 1 Laboratório de Química/Física e Biologia e  1 Laboratório 

móvel  Kit-Labor. 

O CTMA do CEPK é oferecido apenas na modalidade subsequente ao Ensino 

Médio, em dois turnos (diurno e noturno) e, está dividido em 3 módulos, a saber: 

Introdutório (351 h/a), Análise Ambiental (369 h/a) e Controle Ambiental (351 h/a), 

totalizando 1.071 h/a, mas não oferece Estágio Supervisionado. Em fevereiro de 2005, o 

CTMA ofereceu matrícula para 243 alunos. Em julho de 2006, dos 102 alunos que 

concluíram o curso, 78 alunos foram respondentes ao instrumento de 36 questões, bem 

como 8 professores do referido curso.  A coleta de dados ocorreu em julho/2006.  

O Colégio Agrícola Nilo Peçanha (CANP) está localizado a cerca de 100 km da 

capital, na Fazenda São José do Pinheiro (cuja conclusão data de 1851), uma fazenda de 

380 hectares, no médio Vale do Rio Paraíba do Sul. Em 1910, foi criada a Escola Média 

de Agronomia e Veterinária de Pinheiro. De 1916 a 1918, funcionou a Escola Superior 

de Agricultura e Veterinária. Em 1968, pelo Decreto n° 62.178, de 25/01/68, passou a 

vincular-se à Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Em 1971, 

foi criado o Curso Técnico em Agropecuária; em 2004, pela Decisão n° 562/2004 foi 

criado o Curso Técnico em Meio Ambiente/Pós-Médio e em 2008, foi criado o Curso 

Técnico em Meio Ambiente concomitante ao Ensino Médio. Atualmente, é um Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRJ, uma instituição de educação 

superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializada na oferta de 

educação profissional e tecnológica em diferentes modalidades de ensino. 

O CANP apresenta em sua estrutura 15 salas de aula, 2 laboratórios de 

Informática, laboratório multidisciplinar, biblioteca, refeitório e alojamento, além dos 

setores de produção agropecuária (Unidades Educativas de Produção – UEP's) que 

sediam as aulas práticas dos cursos técnicos. 

O CTMA do CANP analisado foi o subsequente, que está organizado para ter 

duração de dois anos. É um curso diurno e está distribuído em quatro semestres letivos, 

que correspondem aos quatro blocos do curso. Cada bloco com a duração de dezesseis 

semanas letivas, somando-se 1.088 h/a acrescidas das 192 horas de Estágio Curricular, 



totalizando 1.280 h/a. Em dezembro de 2008, dos 17 alunos que concluíram o curso, 11 

alunos foram respondentes ao instrumento de 42 questões, bem como 10 professores do 

referido curso. 

 

Revelações da Pesquisa  

O questionário aplicado contempla questões que solicitam uma avaliação de 

alunos e professores sobre as competências socioambientais construídas no decorrer do 

curso, atividades complementares, estágio supervisionado e mercado de trabalho. 

Para cada uma das instituições, elencamos as competências socioambientais de 

acordo com os Planos de Curso apresentados. Destacamos que ambos os Planos 

fundamentam-se nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de 

Nível Técnico – Área Profissional: Meio Ambiente (MEC, 2000) e que as competências 

foram listadas de modo particular e diferenciado e estão discriminadas nos quadros a 

seguir: 

 

Quadro 1 - Avaliação das competências socioambientais: CTMA/CEPK 
ATINGIDA ? (nº) 

Competências 
T P NÃO 

1. Planejar, orientar e gerir propostas ambientais possíveis e 
viáveis aos problemas presentes e futuros. 

15 58 5 

2. Orientar a utilização de recursos naturais a fim de garantir as 
gerações futuras um ambiente ecologicamente equilibrado. 

28 45 5 

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. 

19 45 14 

Legenda: T – totalmente, P – parcialmente ou NÃO - não atingido. 
 

  

Segundo os alunos do CTMA/CEPK, as competências socioambientais acima 

relacionadas foram totalmente (26,5%), parcialmente (63,2%) ou não atendidas 

(10,3%). Os professores do CEPK também evidenciaram que as competências foram 

parcialmente construídas e, apontaram as seguintes causas: carência de professores 

específicos durante o curso, a ausência de qualificação docente para atuar na Educação 

Profissional e a greve dos professores.  



 No CTMA/CANP, além das quatro competências preconizadas pelo MEC 

(2000), acrescentamos duas outras competências, visando considerar as recomendações 

de conferências internacionais, a saber: 

Quadro 2 - Avaliação das competências socioambientais: CTMA/CANP 
ATINGIDA ? (nº) 

Competências 
T P NÃO 

1. Identificar e caracterizar os processos de conservação e de 
degradação natural. 

9 2 - 

2. Avaliar os diferentes impactos ambientais, decorrentes da 
exploração dos recursos naturais e das atividades produtivas em 
geral, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

7 4 - 

3. Aplicar os princípios de prevenção e correção dos impactos 
ambientais: legislação, gestão ambiental e uso de tecnologias. 

6 5 - 

4. Conceber, planejar e executar programas ou campanhas de 
Educação Ambiental para empresas, órgãos públicos, ONGs e 
comunidades. 

6 5 - 

5. Elaborar um diagnóstico/caracterização social e ambiental de 
uma região/local. 

8 3 - 

6. Intermediar interesses em uma situação de conflito ambiental. 4 6 1 

Legenda: T – totalmente, P – parcialmente ou NÃO - não atingido. 
 

 No quadro 2 podemos verificar que, excetuando-se “Intermediar interesses em 

uma situação de conflito ambiental”, que um (1) aluno informou não tê-la adquirido 

(1,5%), as outras competências foram contempladas na formação discente, segundo os 

respondentes, com a seguinte distribuição: totalmente (60,6%) e parcialmente (37,9%). 

 

A construção de competências socioambientais deve incluir o exercício de 

atividades relacionadas às situações concretas de trabalho, ou seja, são as atividades 

complementares, que oferecem situações de aprendizagem através de: exposições, 

seminários, fóruns, visitas técnicas (estação de tratamento de água e esgoto, parques e 

reservas biológicas, empresas de reciclagem, secretarias municipal/estadual de Meio 

Ambiente, etc.), uso de laboratórios específicos, realização de diagnóstico 

socioambiental do entorno da instituição escolar, desenvolvimento de projetos de gestão 

ambiental, construção de Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – RIMA, entre 

outros. Essas atividades podem ser realizadas dentro ou fora das instituições e, buscam 

promover a integração entre teoria e prática, contextualizando o ensino e envolvendo a 

resolução de problemas e/ou de estudos de caso. O importante é que teoria e prática 

estejam relacionadas. 



 Na percepção de 57,6% alunos do CEPK as atividades complementares (visitas 

técnicas) aconteceram “às vezes” e, principalmente, para os alunos do diurno, posto que 

para os alunos do noturno qualquer participação fora do horário de aula implica em 

faltar ao serviço. 

Na percepção de 62,5% dos docentes do CEPK as atividades foram oferecidas 

“sim”; para 12,5% foram oferecidas “às vezes” e, para outros 12,5% “não” foram 

oferecidas. Esta diferença incide sobre o fato de que a maioria dos professores pertence 

ao diurno, turno no qual houve maior incidência de atividades complementares (visitas 

técnicas). 

 O CANP oferece um leque maior de atividades complementares, que foram 

avaliadas através do “grau de satisfação”: muito satisfeito (18,2%), satisfeito (40,9%), 

pouco satisfeito (27,3%) e insatisfeito (13,6%). Podemos considerar que 59,1% dos 

alunos estão satisfeitos, particularmente com o Programa de Visitas Técnicas e 40,9% 

ficaram pouco satisfeitos/insatisfeitos, principalmente com os “projetos desenvolvidos”. 

 Alguns depoimentos colhidos no CEPK e no CANP exemplificam esta avaliação 

e permitem visualizar uma outra dimensão da relação teoria-prática, ou seja, a distância 

entre o “ideal” discutido em sala de aula e o “observado”: 

Os projetos de Gestão foram muito importantes, pena que ficaram só 
no papel, não foram colocados em prática (Aluno 11, diurno, CEPK). 
 
Os seminários, principalmente as visitas técnicas e a EXPOCANP, 
pois as visitas nos permitem aplicar nossos conhecimentos e nosso 
campo de visão e a EXPOCANP nos permite por em prática nossos 
conhecimentos para que sejam avaliados (Aluno 7, CANP). 
 
Projetos desenvolvidos: são feitos muitos projetos, só que a escola não 
coloca em prática (Aluno 5, CANP). 
 
Nas muitas visitas técnicas que foram realizadas, vimos na prática que 
quase nada do que é falado em sala é feito nas indústrias/empresas 
(Aluno 2, CANP). 

 

60% dos professores e 63% dos alunos do CTMA/CANP manifestaram-se 

“pouco satisfeito/insatisfeito” com o Laboratório Multidisciplinar e com a Estação de 

Tratamento de Água. A maioria dos professores do CANP não se manifestou a respeito 

de criar, implementar e avaliar as ações de Programas de Educação Ambiental, 

Diagnóstico Socioambiental, Estudos de Impacto Ambiental, Projetos para resíduos 

sólidos e recursos da região. Apenas 30% dos docentes citou a identificação, a discussão 

e o fomento de tais assuntos.  



Em se tratando de um CTMA, as atividades complementares são fundamentais 

para o desenvolvimento profissional do aluno. Nesse sentido, e fundamentados em 

Layrargues (1999), ressaltamos que as práticas educacionais não devem ser acríticas, 

descontextualizadas, ingênuas ou simplistas. Ainda que, no Plano de Curso do 

CTMA/CEPK esteja destacado – além das aulas teóricas, o curso 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 – nenhum dos respondentes, aluno ou 

professor desta instituição, manifestou opinião sobre a contextualização entre teoria e 

prática, ou que essas atividades tiveram uma abordagem interdisciplinar. Os 

depoimentos apresentados nos fazem perceber como acontece, realmente, a articulação 

entre teoria e prática. 

 

 Outra atividade importante na construção de competências socioambientais é o 

Estágio Curricular Supervisionado. Nele, o aluno tem a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante o curso; aprimorar as experiências curriculares com 

base nas vivências profissionais e relações socioculturais e, incorporar novos saberes e 

habilidades para a formação profissional e para o mercado de trabalho.  

 No CEPK não existe a obrigatoriedade de estágio, porque as Diretrizes 

Curriculares não fazem esta exigência, mas a grande maioria dos alunos apontou a 

necessidade da articulação entre teoria e prática como fator de empregabilidade.  

No CTMA/CANP, o Estágio Curricular é etapa obrigatória para obtenção do 

diploma, conforme o seguinte quadro: 

Quadro 3 - Estágio Curricular Supervisionado: local e atividades 
Empresas, órgãos públicos 

e/ou ONGs 
Atividades desenvolvidas 

Coordenadoria Municipal de 
Meio Ambiente de Pinheiral 

Atividades de Educação Ambiental com alunos da rede 
pública e privada da cidade (jogos ecológicos, apresentação 
de temas específicos, tais como água e solo), produção de 
mudas, trilha ecológica e organização do I Diálogo 
Pedagógico Ambiental da Cidade. 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Barra do Piraí 

Monitoramento do Rio Piraí, acompanhamento de projetos 
socioambientais e vistorias técnicas. 

SOS Mata Atlântica Bateção de tubetes e transplantio. 
CEREA Pinheiral Atividades de Educação Ambiental. 
Bio Blue Indústria e Comércio 
Ltda - Equipamentos de defesa 
ao meio ambiente. 

Elaboração de projetos e ajuda na aquisição da ISO 
9001/2000. 



Sala Verde (MMA) Catalogação do material impresso disponível, 
classificando-os por temas de acordo com as disciplinas do 
currículo escolar para facilitar as pesquisas que poderão ser 
informatizadas. Educação Ambiental no ambiente e Trilhas 
no entorno do Colégio para contextualização da dinâmica 
ambiental. 

SFMATEL - Indústria e 
Comércio de Madeiras Ltda - 
ME 

Coleta seletiva e segurança do trabalho. 

 

 Os estágios foram realizados em empresas (N=2), organizações não-

governamentais (N=1) e órgãos públicos (N=8), principalmente na Coordenadoria de 

Meio Ambiente da Prefeitura de Pinheiral (N=6). Indagamos aos alunos do CANP qual 

o grau de satisfação com as atividades de estágio, que assim responderam: “muito 

satisfeito/satisfeito” (45%) e “pouco satisfeito/insatisfeito” (55%). Os depoimentos 

abaixo ajudam a entender esta avaliação: 

 
A escola deveria fazer mais contato com empresas da região para mais 
vagas (Aluno 3). 
 
A instituição deixou um pouco a desejar em relação ao estágio, não 
oferecendo muitas oportunidades nem tipos diferentes, e não buscou 
ampliar as vagas e convênios para novos estágios (Aluno 4). 
 
O estágio que realizo é todo baseado em Educação Ambiental, uma 
disciplina na qual me senti defasada, tendo aprendido praticamente 
tudo que sei no próprio estágio (Aluna 7). 
 
O estágio que fiz envolve poucos conhecimentos aprendidos, 
voltando-se quase totalmente a uma só área (Aluno 9). 

 
Alguns professores se manifestaram sobre a importância do estágio para a 

evolução profissional do aluno, mas lamentaram que o CANP ainda não tenha 

conseguido um número de vagas significativo em empresas ou órgãos públicos bem 

estruturados, para que o aluno tenha uma visão mais precisa sobre o mercado de 

trabalho. 

Considerando que o ideário neoliberal não garante que a função social da 

educação seja criar empregos ou fontes de trabalho, pelo contrário, a educação deve, 

apenas, oferecer a ferramenta necessária para competir no mercado (GETILLI, 1996), 

procuramos saber a opinião dos atores do CEPK sobre o desenvolvimento de 

competências e habilidades necessárias para o atual mercado de trabalho e, obtivemos 

as seguintes respostas: 56,4% dos alunos são de opinião que as informações recebidas 



durante o curso não os prepararam para o mercado, destacando 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%), conforme depoimentos abaixo: 

A parte prática foi pouco desenvolvida no terceiro módulo e também 
porque algumas matérias ficaram faltando (Aluno 2, diurno). 
 
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). 

 

Com relação à opinião dos professores do CEPK, 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. Entretanto, 25% dos professores percebem a ausência de um trabalho 

integrado, o que contribuiria para a abordagem interdisciplinar dos conteúdos.  

 Indagamos também aos alunos do CANP se as informações recebidas durante o 

curso deixaram claro sobre o mercado de trabalho em que eles atuariam: “em parte” 

(N=7, 64%), “sim” (N=2, 18%) e “não” (N=2, 18%). Os alunos gostaram do Curso, 

gostam da área ambiental, mas têm muitas dúvidas sobre a própria atuação neste 

mercado de trabalho em expansão. Considerando que a maioria das atividades de 

estágio aconteceu na Coordenadoria de Meio Ambiente de Pinheiral, não ficou claro 

para os alunos a aplicabilidade dos conhecimentos e habilidades adquiridos. Para eles o 

mercado de trabalho é vago, confuso: 

O estágio é somente ligado à área de educação [ambiental] e o curso 
bastante voltado para as matérias de campo, porém as portas me 
parecem estar abertas mais na parte de indústrias (Aluno 2). 



 
Por que nem sempre fazemos o estágio no local que tenha esta área, 
ou seja, fazemos o estágio na Coordenadoria de Meio Ambiente de 
Pinheiral e na verdade a maioria queria estar fazendo numa indústria 
(Aluno 3). 
 
Por ser um curso novo o mercado de trabalho ainda está meio confuso 
(Aluno 4). 
 
Pois apesar de gostar do estágio não gostaria de trabalhar com 
Educação Ambiental e na escola não pude definir qual seria o melhor 
mercado de atuação, considerando-se além de meus conhecimentos 
técnicos, minhas habilidades e aptidões (Aluno 7). 
 
Considerando os ramos em que podemos atuar (industrial, educacional 
etc.) ainda é um pouco vago saber especificamente como serão 
aplicados nossos conhecimentos, mesmo porque os estágios são pouco 
oferecidos (Aluno 8). 
 

 Para 60% dos professores do CANP as disciplinas trabalhadas na matriz 

curricular preparam, parcialmente, os alunos para atuarem no mercado de trabalho. 

Alguns professores (30%) pontuaram que mesmo seguro de sua formação, o aluno 

poderá não estar plenamente preparado para o mercado de trabalho devido a 3 fatores: 

faltam recursos no CANP para melhorar as práticas, muita teoria e pouca prática e o 

descompromisso (desinteresse, falta de dedicação) do aluno com o curso. 

 
 De deserto e de oásis: conclusão 

O desenvolvimento de competências socioambientais por um CTMA precisa de 

laboratórios, oficinas de aprendizagem, com prática docente desenvolvendo 

metodologia de projetos. E isso não se consegue com simples e rápidas visitas técnicas, 

que muitas das vezes, não acontecem para todos os alunos. Exige que os professores 

rompam com as práticas acríticas, descontextualizadas, ingênuas ou simplistas e que 

estejam preparados para o desenvolvimento de aulas em laboratórios específicos. Sendo 

assim, o professor deixa de ser um simples transmissor de conhecimentos para ser 

orientador de processos de aprendizagem – aquele que articula e mobiliza conhecimentos, 

valores, comportamentos, habilidades, ferramentas e atitudes para a resolução de 

situações-problema encontradas no mundo do trabalho. Em síntese, as mudanças do 

mundo contemporâneo implicam mudanças que demandam um novo perfil de formador 

de profissionais. 

Sobre o impacto do CTMA no mercado de trabalho, em caráter preliminar, 

podemos afirmar que a evidência é mínima. Este curso precisa ter visibilidade no 



mercado, sem ela, o curso técnico não existe, apesar de todas as teses e dissertações 

sobre a importância da Educação Ambiental. Considerando que a Lei 11.788, de 

25/09/2008, Lei de Estágio, trouxe mais um ônus para o empresariado (recesso 

remunerado e vale-transporte), dificultando seu oferecimento, argumentamos sobre a 

necessidade de laboratórios específicos, pois assim, as atividades de estágio poderiam 

ser oferecidas e, certificadas, dentro da própria unidade escolar. Além disso, os projetos 

desenvolvidos por alunos e professores estariam direcionados para situações-problema 

de prefeituras, ONGs, instituições privadas, isto é, trabalhar com parcerias e produzir 

conhecimento. O Estágio Supervisionado é um ato educativo para a valorização do 

trabalho, que pode ser autosustentável, sem se transformar em mão de obra barata. 

Para concluir, mais uma vez reitera-se que a Educação Profissional é elemento 

estratégico para o exercício da cidadania e para a inserção de jovens e adultos no mundo 

do trabalho e, por esta razão, a relevância da Educação Profissional gratuita, mas com 

qualidade. 

 

NOTAS 

                                                 
1 Parecer CNE/CEB nº 16/99, trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional de Nível Técnico. Princípios da Educação Profissional. Resolução CNE/CEB nº 
04/99, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 
Técnico. Orientação para a elaboração de Planos de Curso (Art. 10).   
 
2 Referência obrigatória dos registros administrativos que informam os diversos programas da 
política de trabalho do País. É ferramenta fundamental para as estatísticas de emprego-
desemprego, para o estudo das taxas de natalidade e mortalidade das ocupações, para o 
planejamento das reconversões e requalificações ocupacionais, na elaboração de currículos, no 
planejamento da educação profissional, no rastreamento de vagas, dos serviços de 
intermediação de mão-de-obra. 
 
3 Este relatório apresenta os resultados da pesquisa realizada pela Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro – FIRJAN com apoio institucional do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e 
Pequena Empresa no Rio de Janeiro - SEBRAE-RJ e do Portal Empresarial e supervisão técnica 
da Fundação Getulio Vargas - FGV. A pesquisa foi realizada em 2007 junto a um conjunto de 
416 empresas industriais brasileiras, as quais, atualmente empregam um contingente de 495.940 
trabalhadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Educação Profissional – Referenciais Curriculares Nacionais da Educação 
Profissional de Nível Técnico. Área Profissional Meio Ambiente. Brasília: MEC, 2000. 
 
BRASIL. Educação Profissional – Legislação Básica. Brasília: MEC, 2001. 
 
BRASIL. MEC/SETEC. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. 2008. Disponível 
em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/catalogo_tecnicos.pdf> Acesso em 
13/03/2010. 
 
BRASIL. MTE. Plano Nacional de Qualificação – PNQ 2003-2007. Disponível em: 
 <http://www.trabalho.al.gov.br/manuais/Pnq_2003_07.pdf> Acesso em 13/03/2010. 
 
BRÜGGER, P. Educação ou Adestramento ambiental? Florianópolis: Letras 
Contemporâneas, 1994. 
 
DIAS, G.F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 6ª ed. São Paulo: Gaia, 2000. 
 
FIRJAN. Perspectivas Estruturais do Mercado de Trabalho na Indústria 
Brasileira. 2007. Disponível em: <www.portalempresarial.com.br> Acesso em 
13/03/2010. 
 
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). Ensino Médio 
Integrado – Concepções e Contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In: SILVA, Tomaz 
Tadeu da; GENTILI, Pablo (Orgs.). Escola e Cia: quem ganha e quem perde no 
mercado educacional do neoliberalismo. Brasília: CNTE, 1996. 
 
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. 
 
LEITE, Laurinda; DOURADO, Luís. A Reorganização Curricular do Ensino Básico e 
a Utilização de Actividades Laboratorais em Ciências da Natureza. Universidade do 
Minho. Braga. Portugal. 2005. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9852/3/Leite@Dourado,%20A%2
0reorganiza%C3%A7ao,%20Ponencia.pdf> Acesso em: 13/03/2010. 
 
PÁDUA, José Augusto (Org.). Ecologia e Política no Brasil. Rio de Janeiro: Espaço e 
Tempo e IUPERJ, 1987. 
 
SOBRAL, Helena Ribeiro. Globalização e Meio Ambiente. In: DOWBOR, L; IANNI, 
O.; RESENDE, P. A. (Orgs.). Desafios da Globalização. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1997. 
 



                                                                                                                                               
TREIN, Eunice. Projetos de Desenvolvimento em disputa. Reflexões sobre a questão 
ambiental e seus limites. In: FRIGOTO, G.; CIAVATTA, M. (Orgs.). A Experiência 
do Trabalho e a Educação Básica. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 
 
TRIGUEIRO, André (Coord.). Meio Ambiente no Século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 
2003. 


