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RESUMO

O Programa Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com a  Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, instituído no 

âmbito  federal  através  do  Decreto  Nº  5.840/2006,  reflete  uma  necessidade  de 

atender as demandas sociais, apresentando como proposta formar jovens e adultos 

que estavam fora do sistema escolar não apenas para o mundo do trabalho, mas 

também para serem cidadãos profissionais, de modo a produzir conhecimentos e 

fazer avançar a compreensão da realidade social, cultural e ambiental. No IFRN – 

Campus Currais  Novos é oferecido,  dentro  deste  programa,  o  curso  técnico  em 

Alimentos na modalidade EJA, no qual se espera deste profissional a compreensão 

ambiental, principalmente, nas empresas de alimentos. Este estudo pretende avaliar 

a percepção ambiental dos estudantes que estão cursando o 4º período do curso 

técnico  de  nível  médio  integrado  em Alimentos  na  modalidade  de  educação  de 

jovens e adultos ofertado no IFRN – Campus Currais Novos. O estudo da percepção 

ambiental  se  faz  necessário  para  que  se  possa  compreender  a  formação 

profissional-cidadã dos estudantes e a relação homem-natureza abordada dentro do 

processo educativo na Instituição de ensino, considerando a importância desta para 

as discussões e compreensão dos temas da atualidade. A metodologia adotada foi a 

aplicação de questionários, contendo questões objetivas envolvendo temas sobre a 

sustentabilidade ambiental voltado às práticas da vida cotidiana e nas empresas de 

alimentos. Os dados obtidos mostraram que os alunos do PROEJA possuem um 

repertório de representações e conhecimentos intuitivos, adquiridos pela vivência, 

pela cultura e senso comum, acerca das questões ambientais, porém expressam 

enormes possibilidades de mudanças  comportamentais  que foram apontados  na 

pesquisa.

Palavras-chaves: PROEJA. Percepção ambiental. Educação ambiental. 



RESUMEM

El Programa Nacional de Integración de la Educación Profesional con la Educación 

Básica en Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos - PROEJA, establecido em 

Brasil por el Decreto N º 5.840/2006, refleja la necesidad de satisfacer las demandas 

sociales, que se presenta como una propuesta para capacitar a jóvenes y adultos 

que  estaban  fuera  del  sistema escolar  no  sólo  para  el  mundo  del  trabajo,  sino 

también para los profesionales, crear conocimiento y la comprensión social, cultural 

y ambiental. En IFRN – Campus Currais Novos se ofrece dentro de este programa, 

el  curso  técnico  en  Alimentos  en  la  modalidad  de  EJA,  y  se  espera  de  este 

profesional  la  comprensión  ambiental,  especialmente  en  las  compañías  de 

alimentos. Este estudio tiene como objetivo evaluar la  percepción ambiental de los 

alumnos  del  4º  semestre  del  curso  técnico  en  Alimentos  en  la  modalidad  de 

educación de jóvenes y adultos ofrecidos en IFRN –  Campus Currais  Novos.  El 

estudio  de  la  percepción  del  medio  ambiente  es  necesario  para  que  podamos 

entender la formación de los estudiantes y la naturaleza al ciudadano la relación del 

hombre  con  su  dirección  en  el  proceso  educativo  en  la  institución  educativa, 

teniendo en cuenta la importancia para la discusión y la comprensión de temas. La 

metodología adoptada fue la utilización de cuestionarios, que contienen preguntas 

sobre temas participación de la  sustentabilidad ambiental de vuelta a las prácticas 

de la vida cotidiana y las compañías de alimentos. Los datos mostraron que los 

estudiantes de PROEJA tienen um repertorio de representaciones del conocimiento 

intuitivo,  adquirido  por  La  experiência,  La  cultura  y  El  sentido  común  sobre  lãs 

cuestiones  ambientales,  pero  expresó  largas  posibilidades  de  cambiar  de 

comportamineto que se mencionaron em La encuesta. 

Palabras-claves: PROEJA. Percepción ambiental. Educación ambiental.
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1 INTRODUÇÃO

A partir da Revolução Industrial, século XVIII, o mundo começou a evidenciar 

os  primeiros  efeitos  da  deterioração  do  meio  ambiente,  através  do  consumo 

desenfreado  das  matérias  primas  oriundas  na  natureza.  Desde  então,  nossa 

sociedade foi testemunha de agressões ao meio ambiente e aos seres humanos, 

como cidadãos.

Porém, nos últimos anos, a preocupação com a questão ambiental vem sendo 

crescente já  que a população tem tomado ciência  que os recursos naturais  são 

finitos,  fato  este  que  vem  colocando  em  evidência  a  educação  ambiental  nas 

escolas, através do emprego de temas ambientais como veículos de aprendizagem 

e de conscientização a fim de que os atores sociais alcancem a percepção dos 

problemas ambientais da sociedade moderna (BARROS; SILVA, 2009).

A educação tem passado por mudanças significativas, tendo seu papel social, 

ambiental  e  cultural  sempre  crescente  e  em  sintonia  com  uma  sociedade  em 

transformação, com novas demandas e temáticas sociais (SILVA; LIMA; TAVARES, 

2007).  Realmente  a  educação  é,  segundo  Carvalho  (2001,  p.  189),  “um campo 

altamente  sensível  as  novas  demandas  e  temáticas  sociais”,  na  qual  insere  a 

preocupação  ambiental  em  seu  universo  educativo,  unindo  teoria  a  prática 

educacional.

Uma dessas  demandas  sociais  que  refletem um novo  formato  de  política 

educacional  do  governo  brasileiro  é  o  Programa  Nacional  de  Integração  da 

Educação  Profissional  com a  Educação  Básica  na  Modalidade  de  Educação  de 

Jovens e Adultos – PROEJA1, que tem como proposta formar jovens e adultos que 

estavam  fora  do  sistema  escolar  não  apenas  para  o  mundo  do  trabalho,  mas 

também para serem cidadãos profissionais, de modo a produzir conhecimentos e 

fazer avançar a compreensão da realidade social, cultural e ambiental. O programa 

surge para atender a demanda dos jovens que foram excluídos do sistema escolar 

1 O PROEJA foi instituído no âmbito federal através do Decreto Nº 5.840/2006, de 13/07/2006, que 

substituiu o Decreto de nº 5.478/2005.
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pela  própria  deficiência  da  educação  brasileira  e  que  necessitam  elevar  sua 

escolaridade e serem formados para o trabalho (BRASIL, 2008).

Em 2006, através do Decreto de nº 5.840, o PROEJA foi instituído no âmbito 

da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica2. Desde então o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte oferece cursos 

técnicos  dentro  do Programa de Integração da Educação Profissional  ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA (HENRIQUE; 

OLIVEIRA, 2007).

A função social do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte é a formação de profissionais-cidadãos, com consciência política-

econômica-social e ambiental.

Nessa perspectiva, este trabalho de monografia pretende avaliar a percepção 

ambiental  dos  estudantes  que  estão  cursando  o  curso  técnico  de  nível  médio 

integrado em Alimentos na modalidade de educação de jovens e adultos ofertado no 

IFRN – Campus Currais Novos.

Avaliar  a  percepção  dos  indivíduos  é  uma  tarefa  complexa,  pois  cada 

indivíduo  tem  um  olhar,  uma  interpretação  e  uma  resposta  diferente  frente  às 

questões ambientais,  assim, o estudo da percepção ambiental  se faz necessário 

para que se possa compreender a relação entre homem e meio ambiente3 e suas 

implicações  na  sociedade  (SANTOS;  MORAIS,  2009;  CALDAS;  RODRIGUES, 

2009).

Sendo assim, uma pesquisa desta natureza é relevante para avaliar se os 

estudantes  matriculados  no  4º  período  do  curso  técnico  em  Alimentos  na 

2 Para os fins do decreto no 5.840/2006, em seu Artigo 1º parágrafo 5º, a rede de instituições federais 

de educação profissional compreende a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, os Centros 

Federais  de  Educação  Tecnológica,  as  Escolas  Técnicas  Federais,  as  Escolas  Agrotécnicas 

Federais,  as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais  e  o  Colégio  Pedro II,  sem 

prejuízo de outras instituições que venham a ser criadas, como os Institutos Federais.

3 Relação esta que Paulo Freire chamou de Homem-Natureza (FREIRE, 1983).
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modalidade EJA no  Campus Currais Novos do IFRN estão sendo formados como 

profissionais-cidadãos, comprometidos com o meio ambiente.

Pesquisas para caracterizar o público do PROEJA são escassas no mundo 

acadêmico-científico,  por se tratar de um programa relativamente novo em nosso 

país, portanto, uma pesquisa desta natureza ajuda a esclarecer a percepção que 

esses estudantes têm da sua realidade como cidadãos e como profissionais.

Este  trabalho  de  pesquisa  se  apresenta  em  cinco  capítulos.  No  primeiro 

explanou-se as considerações gerais acerca do trabalho, apresentando o objeto de 

estudo, a justificativa e os objetivos da pesquisa em pauta.

 No segundo situa-se o Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA como 

política para a educação nacional, no estado do Rio Grande do Norte e na cidade de 

Currais Novos, além de situar o curso técnico em Alimentos oferecido no Campus.

No  terceiro  capítulo  explicita-se  a  fundamentação  teórica  que  embasa  e 

percepção ambiental e a educação escolar, além da educação ambiental dentro das 

instituições de ensino como instrumento de cidadania e educação.

Em seguida,  no quarto  capítulo,  apresenta-se o percurso metodológico da 

pesquisa com a descrição da metodologia e os resultados da percepção ambiental 

dos alunos pesquisados, através da análise das questões propostas.

Finalmente,  no  capítulo  5,  nas  considerações  finais  mostra-se  que  os 

resultados apontam para  necessidade de abordar  com mais  ênfase  a  educação 

ambiental e questões ambientais dentro da realidade dos estudantes da EJA para a 

percepção ambiental auxiliar na formação dos alunos-cidadãos.

2 PROEJA

O  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com  a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA tem 

como proposta principal a integração entre a educação profissional, ensino médio 

(educação básica) e a educação de jovens e adultos (BRASIL, 2007).
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No presente capítulo, situa-se historicamente a inserção do PROEJA no Brasil 

e na Rede Federal de Educação Profissional; além de abordar a implantação deste 

Programa no IFRN e no  Campus Currais  Novos,  enfocando as turmas do curso 

técnico em Alimentos na modalidade de EJA. 

2.1 BASES HISTÓRICAS

O fim do século XX se caracterizou em grandes mudanças no cenário social, 

político  e  econômico,  devido  ao  avanço  tecnológico  e  à  globalização.  Essas 

modernizações  visaram,  e  visam,  aumentar  a  produtividade,  e  assim,  exigiu  da 

sociedade a  capacitação específica  para  se  preparar  para  o  mundo do trabalho 

(ASSUNÇÃO; RODRIGUES, 2007).

Seguindo esta tendência, a educação também sofreu mudanças. E a principal 

delas  refletiu  na  aprovação  da  Lei  Nº  9.394/96,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Base  da 

Educação -  LDB, que estabeleceu as diretrizes da educação brasileira.  Segundo 

Frigotto  (2006),  o projeto  da LDB sofreu várias emendas até ser  aprovado e se 

adequava às reformas estruturais orientadas pelas leis do mercado. A LDB, através 

dos artigos 37 e 38,  também foi  importante  para reafirmar  o  direito  à  educação 

estabelecido pela Constituição de 1988, na qual  encarregou ao Estado o dever de 

ofertar  obrigatoriamente  educação  aos  jovens  e  adultos  que  não  tiveram 

oportunidade de estudar ou de continuar os estudos (LIRA; RICARTE, 2009).

Neste contexto, a educação profissional tinha suas concepções e propostas 

expressas no Plano Nacional  de Qualificação do Trabalhador  (PLANFOR),  tendo 

como fonte de financiamento o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e como 

proposta articular as políticas públicas de emprego, trabalho e renda (ASSUNÇÃO; 

RODRIGUES, 2007).

No governo Lula, foi anunciada a necessidade de reconstrução da educação 

profissional  como política do governo.  Seguindo esta perspectiva,  foi  instituída a 

Portaria  Nº  2.080/2005-MEC,  de  junho  de  2005,  que  determinava  que  todas  as 

instituições federais de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) oferecessem, a 
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partir  de 2006,  cursos técnicos integrados ao ensino médio na modalidade EJA. 

Porém  esta  portaria  feria  a  autonomia  administrativa,  patrimonial,  financeira, 

didático-pegagógica e disciplinar disposta no Decreto Nº 5.224/2004.  Desta forma, 

segundo a hierarquia jurídico-administrativa do poder executivo, uma portaria não 

pode prevalecer sobre um decreto, pois tem força maior.  Então foi promulgado o 

Decreto Nº 5.478/2005, que instituiu o PROEJA no âmbito da Rede Federal de EPT.

Após várias análises, discussões e duras críticas sobre o conteúdo e forma de 

implantação do PROEJA pelos gestores acadêmicos das Instituições Federais de 

Educação  Tecnológica  ocorreu  várias  alterações  nos  rumos  da  implantação  do 

PROEJA e foi constituído um grupo de trabalho para elaborar um Documento Base 

(BRASIL, 2007), a fim de transformar o programa em política pública educacional 

(MOURA; HENRIQUE, 2007). Lira e Ricarte (2009, p. 25) enfatizam a importância do 

PROEJA como política pública:

[...] o governo precisa pagar a dívida com a parcela da população, 
aliás, uma grande parcela, os jovens e adultos que ficaram de fora 
dos  estudos  por  motivos  diversos,  principalmente,  pela  falta  de 
políticas  públicas  com  compromisso  e  vontade  política.  Por  isso, 
espera-se que o PROEJA não seja apenas um mero atendimento a 
dados estatísticos exigidos pelo Ministério da Educação, bem como 
pelo mercado e pelo capital, como a história demonstra.

A  partir  das  diretrizes  apontadas  no  Documento  Base,  o  Decreto  Nº 

5.478/2005 foi substituído pelo Decreto Nº 5.840/20006 (BRASIL, 2006), que instituiu 

no âmbito nacional o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com  a  Educação  Básica  na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos 

(PROEJA). 

Ocorreram várias mudanças significativas entre esses dois Decretos, além da 

denominação do Programa que passou a ser Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens 

e Adultos – PROEJA, podemos destacar:
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[...]  a)  a ampliação das cargas horárias dos cursos (o Decreto nº 
5.478/2005 estabelecia cargas horárias máximas para os cursos e, 
contrariamente,  o  Decreto  nº  5.840/2006  fixou  limites  mínimos, 
deixando a definição da carga horária a ser adotada em cada curso 
para o âmbito da autonomia da instituição ofertante); b) ampliação 
dos espaços educacionais em que o PROEJA pode ser oferecido (o 
Decreto nº 5.478/2005 limitava a oferta à rede federal de educação 
profissional,  ao  passo  que  o  Decreto  nº.  5.840/2006  incluiu  as 
instituições públicas estaduais e municipais de educação e o sistema 
sindical  também  como  espaço  para  as  ofertas  do  PROEJA);  c) 
ampliação da abrangência do Programa (o Decreto nº. 5.478/2005 
limitava  o  PROEJA  ao  ensino  médio,  enquanto  o  Decreto  nº 
5.840/2006 incluiu o ensino fundamental). (LIRA; RICARTE, 2009. p 
26).

O Documento Base do PROEJA também aponta que uma das finalidades 

mais  significativas  de  uma  política  educacional  pública  voltada  para  os  cursos 

técnicos é a formação básica sólida com vínculo na educação profissional. Desta 

forma,  há  a  preocupação em integrar  o  educando a sociedade,  proporcionando, 

assim,  a  formação  de  cidadãos-profissionais  capazes  de  compreender  e  se 

inserirem na realidade social, econômica, política, cultural e do mundo do trabalho, 

atuando de forma ética e competente, técnica e politicamente, a fim de transformar a 

sociedade em função dos interesses sociais e coletivos especialmente os da classe 

trabalhadora (BRASIL, 2007). Assim, é dever e princípio do Programa a formação de 

cidadãos-profissionais  com  compreensão  da  realidade,  e  isso  inclui  também 

compreender os problemas ambientais que estão ocorrendo no mundo atual. 

2.2 PROEJA NO IFRN

O  PROEJA  foi  inserido  no  âmbito  das  instituições  federais  de  educação 

profissional  e  tecnológica  (EPT),  como  afirmado  anteriormente, pelo  Decreto  nº. 

5.840 de 13 de julho de 2006, no então Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Rio Grande do Norte (CEFET-RN), porém a instituição se transformou em Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte através da Lei 

n.º 11.892, de 29/12/2008.
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A partir da promulgação do Decreto nº. 5.840/06, o ainda CEFET-RN iniciou a 

oferta  de turmas do curso técnico integrado na modalidade EJA ainda no segundo 

semestre  de  2006,  nas  Unidades  Descentralizadas4 de  Mossoró,  e  as  recém 

inauguradas,  de  Currais  Novos,  Ipanguaçu  e  Natal-Zona  Norte,  sem  nenhuma 

experiência  com  a  educação  de  jovens  e  adultos,  embora  historicamente  a 

instituição sempre fosse caracterizada pelo ensino de qualidade do ensino médio, 

técnico e superior, e ainda com a missão de atender o artigo 2º em seu parágrafo 1º 

do Decreto 5.840/2006: 

Art. 2o  As  instituições  federais  de  educação  profissional  deverão 
implantar cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de 
2007.

§ 1o  As instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA, 
em 2006, no mínimo dez por cento do total das vagas de ingresso da 
instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do 
ano  anterior,  ampliando  essa  oferta  a  partir  do  ano  de  2007. 
(BRASIL, 2006, p. 02).

A partir de então a instituição começou a observar os desafios reais que a 

colocavam diante do PROEJA a fim de satisfazer a este público uma educação de 

qualidade: carência de profissionais qualificados para desenvolver o ensino médio 

integrado ao técnico na modalidade de jovens e adultos, de material  didático, de 

referencial teórico e de metodologias que atendam a este público específico.

Com  o  intuito  de  superar  esta  da  dificuldade  de  falta  de  profissionais 

qualificados,  foi  criado  o  curso  de  Especialização  em  Educação  Profissional 

Integrada  à  Educação  Básica  na  Modalidade  de  Jovens  e  Adultos5,  através  de 

4 Com  a  transformação  em  Instituto  Federal  as  Unidades  Descentralizadas  passaram  a  ser 

denominadas de Campi

5 O  curso  de especialização  foi  aprovado  pela  Resolução  n°.12/2006-CD/CEFET-RN,  que  busca 

atender a disposição legal do Decreto nº 5.224/2004, que restabeleceu os objetivos para os CEFETs, 

dentre eles, conforme expressa o inciso V do artigo quarto “ministrar ensino superior de graduação e 

de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na 
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recursos da SETEC, em parceria com os CEFETs e Universidades. Lira e Ricarte 

(2009, p. 29) expõem como a oferta deste curso pode contribuir para as instituições 

de ensino 

Os educadores qualificados poderão desenvolver currículo integrado 
nesta  modalidade,  projeto  político-pedagógico  em atendimento  ao 
ensino  de  jovens  e  adultos,  literatura  específica,  material  didático 
adequado a sua realidade e metodologias apropriadas ao público de 
jovens e adultos excluídos do processo de escolarização por motivos 
diversos. Além disso, é preciso vencer o estigma de que a educação 
de jovens e adultos sempre foi  tratada de forma compensatória e 
secundária ao longo da história de programas descontínuos.

Essas contribuições são esperadas, pois o objetivo do curso é exatamente a 

formação/ qualificação de educadores6 para atuar na implantação, monitoramento e 

avaliação  do  programa,  bem como profissionais  aptos  a  produzir  e  sistematizar 

conhecimentos em suas áreas de atuação.

2.3 PROEJA NO CAMPUS CURRAIS NOVOS

O Campus Currais Novos está situado na região do Seridó Potiguar na cidade 

de Currais Novos. O  Campus é fruto da 1ª fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, implantado pelo governo federal no 

ano 2003 a 2006. A então UNED Currais Novos iniciou suas atividades em 29 de 

junho de 2006, com a maioria do quadro de funcionários recém chegados à cidade e 

vindos de concurso recente para ingressar na instituição. O Campus Currais Novos 

oferece atualmente cursos técnicos em Alimentos e Informática nas modalidades 

Integrado,  Subsequente  e  EJA  presenciais  e  cursos  técnicos  em  Turismo  e 

Segurança do Trabalho  a  distância;  curso  superior  em Licenciatura  em Química 

área tecnológica”

6 Por educadores entende-se por professores, gestores e servidores que atuam a área da educação
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presencial e Gestão Ambiental à distância, com capacidade de ampliar sua oferta 

educacional nas áreas de mineração e serviços.

O primeiro edital com oferta de vagas para educação de jovens e adultos no 

Campus Currais Novos foi publicado em agosto de 2006, no qual fora ofertada 80 

(oitenta) vagas para o curso técnico integrado em Alimentos na modalidade EJA, 

porém devido o número de inscritos abaixo da quantidade de vagas disponibilizadas, 

o período de inscrição foi prorrogado, mas, ainda assim, o número de candidatos 

não passou das 80 vagas disponíveis no edital, de modo que a Direção do Campus 

e a Diretoria de Ensino decidiram cancelar a realização do exame de seleção (LIRA; 

RICARTE, 2009). Esses autores ainda apontam os motivos que podem explicar a 

baixa procura da população pelo curso técnico em Alimentos na modalidade EJA:

[...] o desconhecimento pela comunidade da chegada do CEFET ao 
município; o período de inscrição muito curto, considerando a recente 
implantação da Unidade na cidade, o pouco conhecimento do público 
sobre a instituição;  a pouca divulgação,  que foi  basicamente  feita 
através de cartazes e pouca exploração da mídia televisiva, bastante 
difundida  na  cidade  devido  à  cobertura  da  TV  a  cabo  local;  o 
desconhecimento  do  perfil  profissional  do  Curso  de  Alimentos 
PROEJA, uma vez que muitas pessoas da comunidade pensavam 
que o curso era uma qualificação em culinária  e/  ou em nutrição, 
conforme  o  depoimento  dos  responsáveis  pelas  inscrições  e 
matrículas no setor acadêmico. [...] o fato de a oferta do curso ter 
sido no turno diurno e o público da EJA, geralmente, ser composto 
por  trabalhadores  e  trabalhadoras  com  escala  de  trabalho  nesse 
período, o que, consequentemente, dificulta o acompanhamento das 
aulas. (LIRA; RICARTE, 2009, p. 36).

Mesmo assim, em 25 de setembro de 2006, ingressaram no  Campus duas 

turmas do curso técnico em Alimentos na modalidade EJA no período diurno, uma 

no período matutino, outra vespertino, sendo a primeira matriz curricular com seis 

períodos a serem cursados, no qual a disciplina de Gestão Ambiental foi ofertada no 

último período. Desta turma 28 alunos se formaram em 2009.1.
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No segundo semestre de 2008, ingressou outra turma do curso técnico em 

Alimentos na modalidade de EJA, com matriz curricular diferente, no qual o curso 

era  dividido  em  oito  períodos  e  fora  ofertado  no  período  noturno,  sendo  que 

disciplina de Gestão ambiental também será ofertada no último período (8º). Essas 

turmas estão hoje cursando o 4º período do curso.

Atualmente  o  Campus Currais  Novos  possui  um  total  de  689  alunos 

matriculados, sendo 119 matriculados em cursos na modalidade EJA, dos quais 31 

cursam o curso de Alimentos, 48 o curso de Informática e 40 o curso Manutenção e 

Suporte em Informática.

Os sujeitos alvos desta pesquisa são os alunos do 4º período do curso técnico 

em Alimentos na modalidade EJA, esses totalizam 23 estudantes matriculados em 

2010.1. 

De acordo com o Plano de Curso7 que rege o Curso de Técnico em Nível 

Médio Integrado em Alimentos na Modalidade EJA, esse profissional é apto a atuar 

em diversas áreas, tais como processamento de alimentos, sanitização industrial, 

gestão da qualidade, laboratórios de controle e qualidade e também, a empreender 

seu próprio negócio, apresentando as habilidade e competências de

Conhecer as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao 
exercício  da  cidadania  e  à  preparação  básica  para  o  trabalho, 
incluindo  a  formação  ética  e  o  desenvolvimento  da  autonomia 
intelectual e do pensamento crítico;

Compreender  a  sociedade,  sua  gênese  e  transformação  e  os 
múltiplos fatores que nela intervêm, como produtos da ação humana 
e do seu papel como agente social;

Ler,  articular  e  interpretar  símbolos  e  códigos  em  diferentes 
linguagens e representações, estabelecendo estratégias de solução 
e articulando os conhecimentos das várias ciências e outros campos 
do saber;

Compreender  e  aplicar  os  conhecimentos  científico-tecnológicos, 
para explicar o funcionamento do mundo e dos processos produtivos, 

7 Autorizado pela Resolução Nº 25/2006-Conselho Diretor/CEFET-RN de 30/08/2006
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planejando,  executando  e  avaliando  ações  de  intervenções  na 
realidade;

Utilizar  adequadamente  a  linguagem  como  instrumento  de 
comunicação  e  interação  social  necessária  ao  desempenho  da 
profissão;

Cumprir normas de segurança do trabalho;

Utilizar a informática como instrumento usual de trabalho;

Atuar com ética, criatividade, responsabilidade e liderança;

Participar de equipes multiprofissionais, tendo em vista a elaboração 
de  projetos  e  a  instalações  de  pequenas  e  micro  empresas 
produtoras de alimentos;

Desenvolver produtos, utilizando os fundamentos da Bioquímica e da 
Biotecnologia de alimentos;

Manusear  e orientar  a utilização de máquinas  e equipamentos de 
produção e conservação de alimentos;

Manusear com técnica e correção instrumentos e equipamentos de 
laboratórios específicos para análises de alimentos;

Atuar no controle de qualidade de matérias primas e produtos em 
processos de fabricação;

Executar  testes, ensaios,  experiências e inspeções,  elaborando os 
respectivos relatórios técnicos;

Integrar  equipes  responsáveis  pela  implantação,  execução  e 
acompanhamento  de  programas  de  qualidade  (Boas  Práticas  de 
Fabricação  –  BPF  e  Análise  de  Perigo  dos  Pontos  Críticos  de 
Controle - APPCC) que visem à segurança alimentar;

Acompanhar e monitorar os aspectos ambientais da empresa;

Conhecer e aplicar as normas de desenvolvimento sustentável, 
respeitando o meio ambiente e entendendo a sociedade como uma 
construção humana dotada de tempo, espaço e história;

Adotar atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo 
os  processos  de  socialização  humana  em  âmbito  coletivo  e 
percebendo-se como agente social que intervém na realidade;

Saber trabalhar em equipe;

Ter iniciativa, criatividade e responsabilidade;

Exercer liderança; e,
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Posicionar-se  criticamente  e  eticamente  frente  às  inovações 
tecnológicas,  avaliando  seu  impacto  no  desenvolvimento  e  na 
construção da sociedade. (CEFET-RN, 2006, p. 6, grifo nosso).

Diante do exposto no Plano de Curso, espera-se que o estudante do curso 

técnico  de  nível  médio  integrado  em  Alimentos  na  modalidade  EJA  tenha  sua 

formação também voltada para as questões ambientais, de forma a desenvolver a 

capacidade de acompanhar e monitorar os aspectos ambientais e aplicar as normas 

de  desenvolvimento  sustentável  junto  ás  empresas  de  alimentos,  sendo 

comprometidos com o meio ambiente.
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3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL E A EDUCAÇÃO ESCOLAR

Neste  capítulo  objetiva-se  orientar  o  conceito  de  percepção  ambiental  e 

educação ambiental que se baseará a pesquisa proposta.

Nesta pesquisa, a percepção ambiental é entendida como a tendência geral 

pelas  quais  as  pessoas  desenvolvem  atitudes  e  sentimentos  pelo  ambiente 

(ALTMAN; CHEMERS, 1989 apud BERGMANN; PEDROZO, 2007).

Percepção esta que serve de instrumento para a educação ambiental tratada 

no âmbito escolar, de modo que ao se tomar conhecimento da percepção ambiental 

de estudantes que tem como formação profissional-cidadã tem-se a oportunidade de 

compreender  a  relação  homem-natureza8 entendida  neste  processo  educativo 

dentro  da  Instituição  de  ensino.  Do  mesmo  modo,  em programas  de  educação 

ambiental  o  sucesso  é  alcançado  quando  os  participantes  atingem  o  nível  de 

percepção ambiental esperado (REIS; MORAIS, 2009).

Na atualidade, a maior preocupação com a discussão da Educação Ambiental 

nas  escolas  é  a  construção  de  referências  conceituais,  estratégias  e  propostas 

metodológicas  que  permitam a  compreensão  dos  alunos  da  realidade  atual  dos 

problemas sócio-ambientais e a obtenção de soluções palpáveis para tais problemas 

(QUEIROZ, 2002). Como afirma Isabel Carvalho

 

A educação é, em todas as suas modalidades, uma prática formativa. 
E a escola, por sua vez, é o espaço institucional por excelência onde 
essa  formação  transcorre  de  forma  planejada  e  intencional  na 
sociedade  moderna,  cujo  ideal  é  a  educação  como  um  direito 
universal. (Carvalho, 2007, p. 138).

Portanto,  entende-se  que,  embora  a  formação  do  sujeito  com  percepção 

ambiental leve em conta suas experiências acumuladas durante sua vivência, é a 

escola que tem papel fundamental como elo dessas experiências adquiridas com a 

8 Sobre esta relação Freire (1983, p. 14) afirma “das relações homem-natureza, se constitui o mundo 

propriamente humano, exclusivo do homem, o mundo da cultura e da história.”
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formação  do  olhar  ambiental  fundamentado  teoricamente,  objetivando  mudanças 

comportamentais coerentes a realidade ambiental. 

Ao levar a cabo uma interrogação significativa da realidade, a escola 
estará promovendo experiências e provocando o pensamento crítico 
sobre os muitos modos possíveis – os existentes, os ecologicamente 
desejáveis  e  os  não-ecológicos  –  de  habitar,  viver  e  conviver  no 
mundo desde uma perspectiva social e ambientalmente responsável. 
(Carvalho, 2007, p. 139).

Os Institutos Federais, como instituições de ensino, tem como concepção, a 

união  entre  trabalho-ciência-tecnologia-cultura,  com  o  objetivo  da  formação  do 

trabalhador-cidadão,  capaz  de  compreender  a  realidade,  na  perspectiva  de 

possibilitar transformações políticas, econômicas, culturais, sociais e ambientais, a 

fim de construção de uma sociedade mais democrática, inclusiva e equilibrada social 

e ambientalmente (BRASIL, 2008).

3.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Para se entender sobre Educação Ambiental (EA), deve-se ter conhecimento 

como  este  termo  surgiu  e  como  está  sendo  tratado  em  nosso  país  na  área 

educacional. 

Segundo Bezerra (2007), alguns eventos internacionais devem ser abordados 

quando se trata de EA a fim de dar uma elucidação do contexto internacional e até 

nacional que nortearam as discussões acerca deste tema.

Mesmo  com  a  intensa  exploração  dos  recursos  naturais  advindos  da 

industrialização no mundo no século  XIX,  só  a  partir  de  1942 que surge a  real 

preocupação em se discutir  em eventos  internacionais  a  questão  ambiental  e  a 

preservação dos recursos naturais do planeta. Podem-se citar vários eventos porém 
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os  mais  importantes  foram  quatro  conferências  internacionais  que  apontam  a 

educação ambiental como estratégia de preservação (BEZERRA, 2007).

A  primeira  delas  foi  a  Conferência  de  Estolcomo  (1972),  chamada  a 

Conferência de Organização das Nações Unidas sobre o ambiente humano, sendo 

considerada o marco inicial do que hoje chamamos de Educação Ambiental: “educar 

o cidadão para solução dos problemas ambientais”. 

A segunda foi a Conferência Internacional de Belgrado, realizada em 1975 na 

ex-Iugoslávia, sendo promovida pela UNESCO. Na qual resultou a carta de Belgrado 

Documento  que  culminou  com  a  formulação  de  princípios  e 
orientações para um programa internacional de EA e preconiza uma 
nova ética planetária para promover a erradicação da pobreza, fome, 
analfabetismo, poluição, exploração e dominação humanas. Censura 
o desenvolvimento de uma nação à custa de outra. Sugere a criação 
de um programa mundial em Educação Ambiental. (BEZERRA, 2007, 
p. 2).

A  Conferência  Internacional  de  Tbilisi  na  República  Soviética  da  Geórgia 

aconteceu  em  1977,  sendo  a  Primeira  Conferência  Intergovernamental  sobre 

Educação  Ambiental,  convocada  pela  Organização  das  Nações  Unidas  para  a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em cooperação com o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Desta conferência originou uma 

declaração, no qual vale ressaltar o conceito de meio ambiente como “o conjunto de 

sistemas naturais e sociais em que vive o homem e os demais organismos e de 

onde obtêm sua subsistência” e ainda a recomendação de que a EA deveria basear-

se na ciência e tecnologia para consciência e adequada apreensão dos problemas 

ambientais; deveria se dirigir ainda tanto pela educação formal como informal e as 

pessoas de todas as idades (BEZERRA, 2007).

Ainda segundo a Conferência Internacional de Tbilisi, o conceito de educação 

ambiental está intimamente relacionado com as diversas disciplinas que fazem parte 

do  currículo  propedêutico  e  experiências  educativas,  como  ciências  naturais  e 
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sociais, artes e letras, sendo, portanto, uma reorientação e articulação entre essas 

disciplinas a fim de facilitar a compreensão de meio ambiente e possibilitar ações 

racionais e capazes de suprir as necessidades sociais.

Finalmente,  a  Conferência  Internacional  de  Moscou  Ex-União  Soviética, 

realizada  em  1987,  teve  como  objetivo  principal  fazer  uma  avaliação  do 

desenvolvimento da EA desde a Conferência de Tbilisi e criar um plano de ação 

para a década de 90, “considerando que houve um processo de conscientização 

gradual, no âmbito mundial e individual, do papel da educação em compreender, 

prevenir e resolver problemas ambientais.” (BEZERRA, 2007, p. 3).

Nesta conferência chegou-se a conclusão que a EA deveria preocupar-se em 

promover  a  conscientização  e  transmitir  informações,  a  fim  da  resolução  de 

problemas e tomada de decisões, ou seja, a Educação ambiental deveria modificar 

comportamentos de natureza cognitiva e afetiva quanto às questões ambientais.

No âmbito nacional, a EA foi mencionada pela primeira vez em marcos legais 

na Lei N.º 6.938, sancionada em 31 de agosto de 1981, que instituiu a “Política 

Nacional do Meio Ambiente”, esta lei evidenciou a dimensão pedagógica da EA no 

Brasil,  exprimindo,  em  seu  artigo  2º,  inciso  X,  a  necessidade  de  promover  a 

"educação  ambiental  a  todos  os  níveis  de  ensino,  inclusive  a  educação  da 

comunidade,  objetivando  capacitá-la  para  participação  ativa  na  defesa  do  meio 

ambiente”. A Constituição Brasileira em 1988 (inciso VI do artigo 225, do capítulo VI 

do Meio Ambiente) também menciona a EA, no qual estabeleceu como incumbência 

do poder público: “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente” surgindo, assim, o 

direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros de terem acesso à educação 

ambiental (CANDIANI et al, 2004; LIPAI; LAYRARGUES; PEDRO, 2007).

A  Educação  Ambiental  no  Brasil  ganhou  forte  destaque  na  Conferência 

Internacional Rio/92, no qual representantes de 170 países assinaram tratados se 

reconhece  o  papel  central  da  educação  para  a  “construção  de  um  mundo 

socialmente justo e ecologicamente equilibrado”. Porém, na legislação educacional, 

pouco se menciona sobre a educação ambiental. 
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Na  Lei  de  Diretrizes  e  Bases,  nº  9.394/96,  que  organiza  a 
estruturação dos serviços educacionais e estabelece competências, 
existem poucas menções à questão ambiental; a referência é feita no 
artigo  32,  inciso  II,  segundo  o  qual  se  exige,  para  o  ensino 
fundamental, a “compreensão ambiental natural e social do sistema 
político,  da  tecnologia,  das  artes  e  dos  valores  em  que  se 
fundamenta a sociedade”; e no artigo 36, § 1º, segundo o qual os 
currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  “devem  abranger, 
obrigatoriamente, (...) o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade  social  e  política,  especialmente  do  Brasil”.  (LIPAI; 
LAYRARGUES; PEDRO, 2007, p. 25).

Em 27 de abril de 1999, o presidente da república sanciona a Lei nº 9.795/99, 

que dispõe sobre a educação ambiental,  institui  a Política Nacional de Educação 

Ambiental  (PNEA).  A  PNEA  estabelece  a  educação  ambiental  como  “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.” (artigos 2º da Lei nº 9.795/99), deste modo esta reforça 

e qualifica a educação ambiental como direito de todos, indicando seus princípios e 

objetivos, os atores responsáveis por sua implementação, seus âmbitos de atuação 

e suas principais linhas de ação.

A PNEA, em seu artigo 1º define Educação Ambiental como “os processos 

por  meio  dos  quais  o  indivíduo  e  a  coletividade  constroem  valores  sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação 

do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade”. 

Mesmo apresentando um enfoque conservacionista, essa definição 
coloca o ser humano como responsável  individual e coletivamente 
pela sustentabilidade, ou seja, se fala da ação individual na esfera 
privada e de ação coletiva na esfera pública. (LIPAI; LAYRARGUES; 
PEDRO, 2007, p. 26).



28

  A educação ambiental é mencionada no atual Plano Nacional de Educação 

(PNE), de modo que ela deva ser implementada no ensino fundamental e médio de 

acordo  com  os  preceitos  da  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental.  Já  os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), considerado o referencial orientador para 

o programa pedagógico das escolas,  abordam a operacionalização da educação 

ambiental  em  sala  de  aula  de  maneira  interdisciplinar  (LIPAI;  LAYRARGUES; 

PEDRO,  2007).  Como a  história  aponta,  a  Educação  Ambiental  tem caminhado 

lentamente a fim de promover  mudanças comportamentais  com relação ao meio 

ambiente. 

No  Art.  4o da  PNEA,  parágrafos  II,  III,  IV,  VII  e  VIII,  estão  dispostos  os 

seguintes princípios básicos da educação ambiental, respectivamente: a concepção 

do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

natural,  o  sócio-econômico  e  o  cultural,  sob  o  enfoque  da  sustentabilidade;  o 

pluralismo de idéias e concepções pedagógicas,  na perspectiva  da inter,  multi  e 

transdisciplinaridade; a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 

sociais; a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais 

e globais; o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e 

cultural.

Neste sentido, a Educação Ambiental não pode ser vista apenas como meio 

de abordar as questões ambientais, mas a EA teve proporcionar aos indivíduos a 

percepção  da  natureza  de  modo  complexo,  compreendo  as  interações  entre 

aspectos  físicos,  socioculturais  e  político-econômicos  que  compõem  a  relação 

homem/meio  (CANDIANI  et  al,  2004),  transformando  os  homens  em  cidadãos 

comprometidos  com as  questões  ambientais  e  levando-os  a  conscientização  da 

utilização dos recursos naturais. Assim, a EA torna-se um importante mecanismo 

para melhorar a qualidade de vida através da diminuição do consumo acelerado e 

conseqüente conservação dos recursos (TORRES; OLIVEIRA, 2008).

Da mesma forma, a educação ambiental também objetiva ajudar o Homem a 

entender seu contexto sócio-econômico-cultural e, por fim, ecológico. O educador 

Paulo Freire (1983) enfatiza o papel histórico na relação Homem-natureza quando 
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afirma que a história e a cultura têm o poder de condicionar ao homem a forma de 

enfrentar o “mundo da cultura e da história” e a natureza. Como ele cita “Não é 

possível, portanto, entender as relações dos homens com a natureza, sem estudar 

os  condicionamentos  histórico-culturais  a  que  estão  submetidas  suas  formas  de 

atuar.” (FREIRE, 1983, p. 14).

A escola é o espaço ideal e indicado para essas discussões e compreensão 

dos  temas  voltados  para  a  atualidade,  como  resultado  da  sua  importância  na 

formação de cidadãos. Como afirma Candiani et al (2004, p. 78)

[...]  a  escola  deve  estar  sempre  aberta  ao  conhecimento, 
inquietações  e  propostas  de  sua  época,  e  procurar  consolidar 
inovações pedagógicas que contribuam para que a mesma continue 
cumprindo com seu papel social. 

Neste  trabalho  o  termo  “Educação  Ambiental”  é  tratado  como  meio  para 

formação  de  cidadãos,  conscientes  de  seus  deveres  e  direitos,  com  um  olhar 

diferenciado para a relação do homem com a natureza, tendo seus comportamentos 

e percepções condizentes com a formação de profissionais-cidadãos a que o IFRN 

se compromete diante do curso técnico em Alimentos na modalidade EJA e não 

apenas como disciplina ou conteúdo de alguma disciplina9.

É  neste  contexto  que  podemos  afirmar  que  as  práticas  de  educação 

ambiental  possibilitam  o  reforço  de  um  projeto  político-pedagógico  baseado  em 

valores  como  solidariedade,  igualdade  e  diversidade  (CARVALHO,  1997)  e  nas 

realidades históricas e sociais atuais.

3.2 PERCEPÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO

O  termo  percepção  ambiental é  utilizado  para  expressar  o  olhar  que  o 

indivíduo e/ou a sociedade tem com o ambiente natural e como eles se relacionam. 

9 É comum relacionar a Educação Ambiental com a Ecologia ou com apenas práticas isoladas.
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A  percepção  ambiental  é  um  importante  instrumento  para  se  identificar  e 

compreender os aspectos positivos e negativos do homem em relação à natureza 

(TORRES;  OLIVEIRA,  2008),  suas  expectativas,  satisfações  e  insatisfações, 

julgamentos e condutas.

[...] é necessário perceber o ambiente no qual se está inserido para 
que  possamos  aprender  a  entendê-lo  e  protegê-lo.  Deste  modo, 
trabalhos de percepção ambiental  irão servir  como estrutura inicial 
para a criação de estratégias que busquem a promoção e solução 
das  questões  relacionadas  ao  meio  ambiente  e  para  repensar  o 
mundo enquanto espaço de convivência dos seres humanos entre si 
e deles com a natureza. (OLIVEIRA, 2005 apud SANTOS; MORAIS, 
2009, p. 477).

Freire  (1983,  p.  25)  também afirma  que  “as  relações  do  homem,  ou  dos 

homens,  com  o  mundo,  sua  ação,  sua  percepção,  se  dão  também  em  níveis 

diferentes”.  E,  como  dito  anteriormente,  cada  indivíduo  tem  um  olhar,  uma 

interpretação  e  uma  resposta  diferente  frente  às  questões  ambientais,  assim,  o 

estudo da percepção ambiental se faz necessário para que se possa compreender a 

relação  entre  homem  e  natureza  e  suas  implicações  na  sociedade  (SANTOS; 

MORAIS,  2009;  CALDAS;  RODRIGUES,  2009).  Torres  e  Oliveira  (2008)  ainda 

afirmam  que  as  respostas  dos  indivíduos  são  resultados  das  percepções,  dos 

processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada um, de modo que afetam 

sua conduta, geralmente, inconscientemente.

Deste  modo,  pesquisar  sobre  a  percepção  ambiental  dos  indivíduos  é 

importante para se identificar a verdadeira  relação existente entre o homem e a 

natureza  –  ou  homem e  meio  ambiente.  A  partir  desta  identificação  é  possível 

planejar e implementar programas de Educação ambiental dentro e fora da escola. 

Vale ressaltar que o sucesso de um programa de EA é atingir o nível esperado de 

percepção ambiental dos indivíduos. Como afirma Bergmann e Pedrozo (2007, p. 

140)
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[...]  processo  de  institucionalização  da  EA  no  ensino  formal  deve 
passar  pelo  diagnóstico  das  percepções  da  comunidade  escolar 
sobre seu ambiente e as relações entre este e a educação, de forma 
a definir os projetos pedagógicos das escolas e a maneira como são 
trabalhados os temas ambientais.

A identificação da percepção ambiental de indivíduos pode ser utilizada para 

determinar as necessidades de uma população e propor soluções eficientes com 

embasamento  e  entendimento  dos  problemas  (PALMA,  2005  apud  TORRES; 

OLIVEIRA, 2008). Desta forma, a análise da percepção ambiental dos alunos de um 

curso  técnico  em  Alimentos  na  modalidade  EJA  servirá  para  embasar  ações 

voltadas para o estabelecimento da Educação Ambiental de forma interdisciplinar e 

dentro da realidade desses indivíduos dentro do IFRN – Campus Currais Novos.

A  percepção  ambiental  diferencia  e  acopla  os  segmentos 
necessários  para  a  compreensão  e  internalização  das  ciências, 
intervindo junto a conceitos sócio-ambientais vitais para a sociedade 
moderna e pós-moderna, traduzindo a dialética dos conhecimentos 
para  os  sentidos  da  vida  humana  e  planetária,  induzindo  a 
construção do pensamento analítico da organização interdisciplinar. 
(MIRANDA, 2007, p. 158).

Miranda (2007) afirma que a aprendizagem ambiental faz parte de um saber 

pedagógico,  analítico  e  interpretativo  utilizando-se  do  conhecimento  comum, 

empírico sobre a sustentabilidade ecológica, social, cultural e econômica do planeta. 

É, portanto,  um conhecimento prático que requer estratégias e ações de ensino-

aprendizagem  dentro  e  fora  da  escola,  sendo  mediado  por  um  educador  que 

relacione  a  realidade  que  vivemos  aos  das  teorias,  buscando  que  os  sujeitos 

alçassem um olhar crítico sobre a realidade ambiental local, regional e mundial.

Para  Freire  (1987,  p.  106)  “no  momento  em  que  a  percepção  crítica  se 

instaura, na mesma ação, se desenvolve um clima de esperança e confiança que 

leva os homens a empenha-se na superação dos problemas”. Este pensador expõe 

que  se  o  homem  tem  uma  “percepção  parcializada  da  realidade”  não  tem  a 
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possibilidade de uma ação autêntica sobre esta realidade. Nesta mesma obra Paulo 

Freire também afirma

[...] a transformação da percepção não se faz mediante um trabalho 
em nível  puramente  intelectualista,  mas sim na práxis  verdadeira, 
que demanda a ação constante sobre a realidade e a reflexão sobre 
esta  ação.  Que  implica  num  pensar  e  num  atuar  corretamente. 
(Paulo Freire, 1983, p. 42).

Desta  forma  pode-se  considerar  que  para  se  alcançar  o  objetivo  de 

transformar  a  forma  de  olhar,  ou  perceber,  o  ambiente  deve-se  implantar  um 

programa de educação ambiental voltado para a realidade da sociedade e maneira 

prática e não apenas teórica, objetivando mudanças de comportamentos e atitudes 

ambientalmente corretas a fim de os indivíduos atingirem o pensamento critico e 

reflexivo sobre tais ações.

4 PESQUISA DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS DO PROEJA

No presente capítulo é apresentado o percurso metodológico da pesquisa, 

como foi realizada a metodologia e os resultados obtidos da percepção ambiental 

dos alunos pesquisados, através da análise das questões propostas.

Na  metodologia  optou-se  como  instrumento  da  pesquisa  a  aplicação  de 

questionários10 a fim de avaliar a percepção ambiental dos estudantes que estão 

cursando o curso técnico de nível médio integrado em Alimentos na modalidade de 

educação  de  jovens  e  adultos  ofertado  no  IFRN  –  Campus Currais  Novos.  O 

questionário  é  considerado  uma  técnica  que  busca  informações  a  respeito  de 

crenças,  comportamentos,  sentimentos,  expectativas,  avaliação,  situações 

vivenciadas, entre outros dados de interesse do pesquisador e requer certa dose de 

sensibilidade  e  motivação  para  conquistar  o  público  em  estudo  a  respondê-lo 

(OLIVEIRA, 2007 apud LIRA; RICARTE, 2009).
10 Ver apêndice 1
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A aplicação dos questionários da pesquisa de campo foi realizada no dia 16 

de março de 2010 com os alunos do 4º  período do curso técnico integrado em 

Alimentos na modalidade EJA em sala de aula no turno noturno. Estão matriculados 

na  referida  turma  o  total  de  23  estudantes,  porém  a  amostragem  foi  de  20 

questionários, ou seja, 87% da turma, no dia da realização da pesquisa houve dois 

alunos faltosos e um aluno que se recusou a participar da pesquisa alegando não 

saber responder às questões.

Os questionários continham 12 questões objetivas envolvendo temas sobre a 

sustentabilidade ambiental voltado às práticas da vida cotidiana e nas empresas de 

alimentos. Os temas abordados nos questionários envolveram os resíduos sólidos 

(3),  poluição  e  desperdício  da  água  (2),  impactos  ambientais  de  empresas 

alimentícias (6) e sobre a visão que eles têm da formação de técnico em alimentos 

acerca dos aspectos ambientais nas empresas (1).

A primeira parte do questionário foi realizada uma breve caracterização do 

entrevistado a fim de conhecer o gênero e a faixa etária predominante da turma 

objeto da pesquisa. 

As questões foram desenvolvidas de maneira a facilitar a interpretação dos 

estudantes,  com  respostas  “sim”  ou  “não”,  sendo  que  algumas  delas  foram 

questionadas  o  motivo  das  respostas  a  fim  de  analisar  melhor  a  percepção 

ambiental dos estudantes sobre cada tema.

Esta pesquisa busca conhecer e analisar a percepção ambiental dos alunos 

matriculados no 4º período do curso técnico em Alimentos na modalidade EJA, em 

outras palavras pode-se dizer que se pretende conhecer como os alunos percebem 

o ambiente em que estão localizados e se estão dispostos a protegê-lo e indicar 

soluções  para  os  problemas  ambientais,  considerando  que  eles  estão  sendo 

formados para acompanhar e monitorar os aspectos ambientais nas empresas de 

alimentos, além de dominarem as normas de desenvolvimento sustentável.

Após a análise da respostas fornecidas pelos alunos nos questionários segue 

os resultados a abaixo.
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS
Dos 20 alunos que responderam ao questionário, 16 são mulheres e 4 são 

homens, em termos percentuais significa que 80% são do sexo feminino e 20% do 

sexo masculino. 

 Este dado vai de encontro ao estudo de Henrique e Oliveira (2007), no qual 

caracterizaram uma turma do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Controle 

Ambiental  na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  e  os  resulta 

dos mostraram que a maioria  dos alunos (78%) era  do  sexo  masculino,  o  que, 

segundo as autoras refletiam que 

“as  mulheres,  por  sua  condição  de  mulher,  que  muitas  vezes 
assumem encargos  familiares  ligados  a  trabalhos  domésticos,  a 
cuidados com a saúde de parentes e educação de irmãos menores, 
ficam impossibilitadas  de aproveitar  oportunidades de crescimento 
intelectual e profissional.” (HENRIQUE; OLIVEIRA, 2007, p. 21).

Em contrapartida, os estudos realizados por Lira e Ricarte (2009) na então 

UNED Currais Novos com estudantes do Curso Técnico em Alimentos Integrado na 

modalidade de Jovens e Adultos que ingressaram na instituição no semestre letivo 

de 2006/2, e apontou que a representação feminina entre os alunos foi  de 66%, 

enquanto  34%  eram  do  sexo  masculino,  sendo  equivalente  aos  resultados 

encontrados na presente pesquisa. 

Em relação á faixa etária 14 alunos (70%) estão na faixa dos 21 aos 50 anos, 

sendo, portanto, considerados adultos, e 6 (30%) fazem parte da faixa dos 18 aos 21 

anos, considerados jovens, porém nenhum se enquadrou na faixa etária com mais 

de 50 anos, considerados idosos (Gráfico 1).
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Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos objeto da pesquisa

Deste modo vê-se que a turma em questão tem é composta, em sua maioria, 

por  alunos  adultos.  Resultado  este  que  também  diferencia  do  encontrado  por 

Henrique e Oliveira (2007), que obtiveram 50% dos alunos situados na faixa etária 

entre 17 e 20 anos, e por Lira e Ricarte (2009), que apontam 55% dos estudantes 

apresentavam  idade  inserida  na  faixa  de  17  a  25  anos.  Os  resultados  desses 

autores  mostram uma característica  bastante encontrada em turmas de EJA em 

escolas do Brasil, que é a presença considerável de jovens. Este fenômeno não está 

presente na turma aqui analisada.

4.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES
Como mencionado anteriormente,  questionários estavam compostos por 12 

questões objetivas envolvendo temas sobre a sustentabilidade ambiental voltado às 

práticas da vida cotidiana e nas empresas de alimentos. Os temas abordados nos 

questionários envolveram os resíduos sólidos (3), poluição e desperdício da água 

(2), impactos ambientais de empresas alimentícias (6) e sobre a visão que eles têm 

da formação de técnico em alimentos acerca dos aspectos ambientais nas empresas 

(1).

Nas três primeiras questões o tema era sobre resíduos sólidos. Na primeira 

delas foi  questionado aos estudantes se eles realizavam coleta seletiva em suas 
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residências  ou  no  trabalho.  Obteve-se  o  resultado  que  10  deles  (50%)  não 

realizavam e 10 (50%) realizavam (Gráfico 2). 

Gráfico  2 –  Porcentagem  dos  alunos  que  realizam  coleta  seletiva  em  suas 

residências ou em seu trabalho.

Um  dado  interessante  observado  é  que  dos  10  estudantes  que  afirmam 

realizar coleta seletiva, 7 deles são do sexo feminino e na faixa etária de 21 a 50 

anos, o que nos mostra que as mulheres que provavelmente assumem os encargos 

familiares ligados a trabalhos domésticos se preocupam em separar os resíduos 

sólidos  de  acordo com a natureza de seu material.  Este resultado diferencia  do 

encontrado  por  Medeiros  (2009),  que  ao  analisar  a  consciência  ambiental  dos 

estudantes concluintes do PROEJA no IFRN –  Campus Currais Novos obteve que 

86,67% dos alunos concluintes do PROEJA Alimentos não fazem coleta seletiva em 

suas casas. O que nos mostra uma diferenciação dos alunos concluintes e daqueles 

que estão cursando o 4º período do mesmo curso.

Na segunda questão abordou-se o destino dos resíduos sólidos gerados nas 

residências dos alunos. Os resultados mostraram que 60% deles (12) afirmam que 

são destinados para um lixão, 30% (6) para um aterro e 10% (2) afirmaram que não 

sabiam o  destino  do  lixo  produzido  em sua  casa.  O  gráfico  abaixo  ilustra  esta 

porcentagem.



37

Gráfico  3 –  Porcentagem  dos  alunos  que  afirmam  para  onde  se  destinam  os 

resíduos sólidos gerados seus suas residências

É importante levar em consideração que os 23 alunos da turma em questão 

residem no município de Currais Novos. Vale ressaltar ainda que a prefeitura de 

Currais Novos dispõe de um aterro controlado que se encontra em processo de 

licenciamento junto ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do 

Rio Grande do Norte  – IDEMA. Pode-se também frisar  que,  mesmo sendo uma 

porcentagem  baixa,  mas  é  preocupante  alunos  com  formação  para  percepção 

ambiental  dentro  das  empresas  de  alimentos  não  se  interessarem  em  saber  o 

destino dos resíduos sólidos produzidos em suas casas e desconhecer as políticas 

para o meio ambiente no município de Currais Novos.

Na terceira questão sobre resíduos sólidos, 14 (70%) afirmaram que às vezes 

costumam jogar  lixo  nas vias  públicas,  principalmente  quando não há lixeiro  por 

perto e apenas 6 (30%) afirmam que nunca jogam lixo nas vias públicas (Gráfico 4).
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Gráfico 4 – Porcentagem dos alunos que lançam resíduos sólidos em vias públicas. 

Este  resultado  difere  do  encontrado  do  estudo  de  Medeiros  (2009),  que 

apontou que 80% dos  alunos concluintes  do  PROEJA alimentos  não costumam 

jogar  lixo  nas vias  públicas.  A  autora  considerou a ação preocupante  mesmo a 

minoria  afirmando  realizar  esta  prática.  No  presente  estudo  os  resultados  se 

mostram ainda mais preocupantes já que a maioria dos alunos tem o hábito  de 

lançar os resíduos em vias públicas sem a menor preocupação com a cidadania, 

que também leva em consideração os deveres do indivíduo com a sociedade e com 

o coletivo, no qual há direitos e deveres a serem cumpridos.

A quarta e quinta questão é sobre o recurso natural finito mais importante aos 

seres vivos, a água. Primeiro os estudantes foram questionados se havia em sua 

cidade algum corpo d’água poluído. 4 (20%) deles responderam que não havia rio, 

lago, lagoa ou açude poluído em sua cidade, porém 16 (80%) responderam que 

havia e foi pedido que eles dissessem quais os corpos d água que eles consideram 

poluídos. A maioria desses (43,75%) afirmou que o Açude Público do Totoró de 

Baixo,  ou Açude do Governo,  é  o  mais poluído,  37,5% (6)  consideram o Açude 

Durval  poluído, 6,25% (1) citou o Rio Totoró, 6,25% (1) não citou nenhum corpo 

d’água e os outros 6,25% (1) definiu quase todos os já citados. Abaixo segue um 

gráfico que aponta as porcentagens dos alunos que afirmaram que existem corpos 

d’água considerados poluídos, e quais eles listaram. 
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Gráfico 5 – Porcentagens dos alunos que afirmaram que existem corpos d’água 

considerados poluídos, e quais eles listaram.

Esses corpos d’água estão inseridos na área urbana e rural do município de 

Currais Novos e são alvos da constante poluição causada pela ação antrópica nas 

suas  margens.  O Açude  Público  Totoró  de  Baixo,  ou  Açude  Público  de  Currais 

Novos  tem  capacidade  de  3.815.000m3  de  água,  sendo  considerado  um  dos 

principais e maiores corpos de acumulação de água deste município e represa o rio 

Tororó,  ou  Totoró  –  como  é  chamado  pela  população.  O  Rio  Tororó  é  um  rio 
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temporário que percorre por quase toda a cidade sofrendo lançamento de efluentes 

clandestinos  até  desaguar  no  Açude  do  Governo.  O açude  Durval  é  um açude 

particular  de  propriedade  do  Sr.  Durval  Dantas  e  fica  na  margem  da  RN-041 

(BRASIL, 2005).

A  quinta  questão  foi  sobre  a  importância  da  diminuição  do  consumo 

exagerado  de  água  nas  empresas.  19  estudantes  (95%)  afirmaram  que  acham 

importante diminuir o consumo de água nas empresas, desses 17 (89,47%) apontam 

que o motivo desta preocupação seria para evitar a escassez de água e diminuir a 

geração de efluentes lançados no meio ambiente, 1 (5,88%) afirma que o motivo é 

para a conta de água ser menor e a empresa ter mais lucro e 1 (5,88%) aponta os 

dois  motivos  como sendo importantes para a preocupação com a diminuição do 

consumo de água (Gráfico 6).
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Gráfico  6 –  Porcentagens  dos  alunos  que  acreditam  ser  importante  diminuir  o 

consumo de água nas empresas e quais os motivos desta preocupação.

Este resultado vai de encontro com o apresentado por Medeiros (2009) que 

mostrou em sua pesquisa que 80% dos alunos disseram que economizam água em 

casa e/ou no Campus que estudavam, porém deste percentual 83,33% economizam 

água pelo motivo econômico e apenas 16,67% pelo motivo ambiental. 
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Da sexta  a décima primeira  questão foi  abordada a temática das práticas 

ambientais nas empresas de alimentos, local que o técnico em alimentos está apto a 

trabalhar.

A primeira delas foi perguntada de forma objetiva “sim” ou “não” se quando 

eles compram um produto alimentício tem a preocupação em verificar se a empresa 

fabricante tem responsabilidade com o meio ambiente. 55% (11) responderam que 

não  tem  esta  preocupação  ao  comprar  produtos  alimentícios,  e  45%  (9) 

responderam que possuem esta preocupação (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Porcentagens dos alunos que acreditam ser importante diminuir o 
consumo de água nas empresas e quais os motivos desta preocupação.

Reis  e  Morais  (2009)  obtiveram  resultados  mais  satisfatórios  quando 

realizaram  este  questionamento  com  alunos  do  último  módulo  do  curso  de 

Edificações na modalidade de ensino de Jovens e Adultos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, de modo que 70% dos alunos ao comprar 

algum produto sempre verificam se o fabricante pratica ações ambientais.

Na sétima questão, também sobre a sustentabilidade ambiental em empresas 

de alimentos, sendo a única em que se teve 100% das respostas numa alternativa, 

no caso, todos os alunos afirmaram que se fosse um gerente ou proprietário de uma 

empresa  de  alimentos  implementaria  medidas  de  redução  de  desperdícios  de 

produtos  e  de  matéria-prima.  Quando  questionado  o  motivo  desta  preocupação, 

55% (11) disseram que é para evitar o aumento da geração de resíduos sólidos, 
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apontando uma preocupação com o meio ambiente, 35% (7) afirmaram que era para 

evitar o aumento de gastos desnecessários, colocando o interesse econômico como 

motivação da redução de desperdícios e 10% (2) afirmaram que ambas alternativas 

os motivariam a esta preocupação. Vê-se que predomina nesta questão o motivo 

ambiental, porém muitos priorizam a motivação econômica (Gráfico 8).

35%

55%

10%

7.1. Por qual motivo?
Evitar aumento de gastos desnecessários

Evitar aumento na geração de resíduos sólidos

Ambos

Gráfico 8 – Porcentagens dos alunos que implementariam medidas de redução 
de  desperdícios  de  produtos  e  matéria-prima  e  por  qual  motivo  fariam  esta 
implantação.

Considerando  que  o  Campus Currais  Novos  dispõe  de  uma  Usina  de 

Beneficiamento de Leite que serve como laboratório de pesquisa e práticas para os 

alunos do curso técnico em alimentos, a questão oitava abordou acerca do tipo de 

efluentes  uma  indústria  de  laticínio  gera.  E  18  alunos  (90%)  disseram  que 

desconhece o tipo de efluente lançado por uma unidade de processamento de leite. 

É  importante  salientar  que  efluentes  gerados  por  indústrias  de  alimentos, 

principalmente laticínios,  são altamente poluentes,  pois  se caracterizam por  uma 
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elevada  carga  de  matéria  orgânica,  sendo  portanto  muito  impactantes  ao  meio 

ambiente (MACHADO; SILVA; FREIRE, 2001). O gráfico 9 ilustra bem a diferença 

apresentada nas respostas.

Gráfico 9 – Porcentagem dos alunos que conhecem o tipo de efluentes que um 
laticínio gera e lança ao meio ambiente.

Na nona questão os alunos foram questionados se seriam de acordo com a 

implantação  de  uma  empresa  de  alimentos  altamente  impactante  para  o  meio 

ambiente em sua cidade.  80% (16) dos alunos responderam que não seriam de 

acordo e 20% (4) responderam que sim, que seriam de acordo (Gráfico 10). 

20%

80%

9. Se uma empresa de alimentos altamente 
impactante para o meio ambiente se instalasse 

em sua cidade, você seria de acordo com a 
implantação dela?

Sim Não

Gráfico 10 – Porcentagem dos alunos que são de acordo com a implantação de 
uma empresa de alimentos poluente em sua cidade.
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Porém ao ler a pergunta subjetiva de “Por que” da resposta, verificou-se que 

houve equívocos de interpretação dada por dois alunos que responderam que “sim”. 

O Aluno A respondeu: “Sendo impactante não seria nada bom para minha cidade”. E 

o Aluno B respondeu: “Pois causaria danos à população”. 

A questão décima perguntou se eles já ouviram falar em Tecnologia Limpa, 

termo atualmente  muito  utilizado  em empresas  com preocupações  ambientais  e 

principalmente  aquelas  que  buscam certificação  ambiental.  A  tecnologia  limpa  é 

considerada como a maior vantagem competitiva contemporânea pelas empresas 

que estão buscando alcançar às exigências do mercado consumidor verde, porém 

esta mudança em direção à sustentabilidade se dá pelas transformações no cenário 

político-econômico mundial e não por uma conscientização ambiental das empresas 

(LAYRARGUES,  2000).  Em  outras  palavras,  a  máquina  produtiva  mundial  tem 

buscado novos mercados consumidores, no qual cresce aqueles com preocupações 

ambientais.  Apesar  da  importância  deste  termo  para  as  empresas,  65%  (13) 

responderam que nunca sequer ouviram falar e 35% já ouviram falar (Gráfico 11).

Gráfico 11 – Porcentagem dos alunos que ouviram falar no termo Tecnologia 
Limpa.

A  décima  primeira  questão  abordou  o  tema  dos  agrotóxicos.  70%  dos 

estudantes afirmaram que não acham necessário o uso de agrotóxicos na produção 

agropecuária, 20% disseram que acha necessário e 10% não responderam a esta 

questão (Gráfico 12). Desses 10% percebe-se que eles optaram por não responder 
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por não saber do que se tratava. O termo agrotóxico é muito difundido na mídia e 

tem sido alvos até de campanhas e estudos nos últimos anos, mesmo assim, houve 

alunos que não sabia a que se referia este termo.

Gráfico 12 – Porcentagem dos alunos que acham necessário o uso de agrotóxico 
na agropecuária.

Finalmente, a décima segunda questão perguntou se eles, com a formação 

de  técnicos  em alimentos,  se  acham aptos  a  dar  orientações nas  empresas de 

alimentos a fim de diminuir  os impactos ambientais  que elas provocam no meio 

ambiente.  90% dos alunos questionados afirmaram que sim, que eles são aptos 

nesta atividade, e 10% afirmaram que não (Gráfico 13). 

Gráfico 13 – Porcentagem dos alunos que acreditam estar aptos a orientar as 
empresas de alimentos com sua formação de Técnico em Alimentos.
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Esta questão serviu para verificar a visão que os estudantes têm sobre sua 

formação  quanto  ao  meio  ambiente.  Foi  perguntado  a  eles  o  porquê  de  suas 

respostas. No entanto, apenas três expressaram suas respostas:

“Sim. Com certeza! Afinal é um dos pontos mais importantes do curso. Pra mim!”.

“Não. Pois ainda não tenho informação suficiente sobre este assunto”

“Não.  Pois  ainda não tenho capacidade,  mas ao concluir  concerteza quero  está 

pronta pra dar as orientações necessária.” 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Ambiental é uma forma de educação que acontece de maneira 

formal e não-formal, porém tem como objetivos principais o desenvolvimento de uma 

compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 

envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 

científicos,  culturais  e  éticos,  e  a  conscientização  crítica  sobre  a  problemática 

ambiental e social.

Deste modo, cabe a instituições de ensino promover a educação ambiental de 

maneira  integrada aos programas educacionais  que desenvolvem,  articulando as 

questões  ambientais  locais,  regionais,  nacionais  e  globais,  objetivando  que  os 

estudantes, atores ecológicos, atinjam um nível esperado de percepção ambiental 

dos  indivíduos,  para  assim,  se  identificar  a  verdadeira  relação existente  entre  o 

homem e a natureza e estimular a percepção crítica dos alunos a fim deles buscar 

as soluções para as problemáticas ambientais, a fim de compreender o mundo que o 

envolve.
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Neste  sentido,  quando  afirmar-se  que  o  Instituto  Federal  de  Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus de Currais Novos oferta o 

Curso Técnico de Nível Médio em Alimentos na Modalidade de Educação de Jovens 

e  Adultos  a  fim  de  formar  indivíduo  profissional-cidadão  na  área  de  alimentos, 

espera-se  que  esses  sejam  capazes  compreender  o  ambiente  em  que  estão 

inseridos, respeitando o meio ambiente, com percepção nos aspectos ambientais e 

do desenvolvimento sustentável implantado nas empresas. 

Foi com este propósito que na matriz curricular foi inserido no último período 

do curso,  dentre  as  disciplinas  da  educação profissional,  a  disciplina  de  Gestão 

Ambiental, com o objetivo de o aluno desenvolver ações necessárias à manutenção 

da qualidade do meio ambiente voltadas às operações industriais com alimentos. 

Diante  dos  resultados  apresentados  pode-se  caracterizar  a  turma  com 

predominância de indivíduos do sexo feminino adultas, o que aponta a necessidade 

deste grupo de buscar a qualificação profissional e crescimento intelectual.

Apesar da disciplina de Gestão Ambiental ser oferecida no último período do 

curso, os alunos que estão cursando o 4º período apresentaram maior preocupação 

em realizar coleta seletiva que os alunos que estavam cursando a referida disciplina 

e concluindo o mesmo curso. Por outro lado, os alunos concluintes apresentaram 

menor  índice  da  prática  de  lançarem resíduos  sólidos  em vias  públicas,  porém 

devido  a  conclusão  do  curso  e  oferecimento  da  disciplina  de  Gestão  Ambiental 

esperava-se  que  eles  não  praticassem  tal  ato.  Isso  mostra  que  os  alunos  que 

entraram já apresentam um olhar para o meio ambiente diferenciado daqueles que 

concluíram,  sendo  mais  propícios  a  adquirir  práticas  ambientalmente  corretas 

através da educação ambiental.

Foi observado que todos os alunos da turma analisada neste estudo residem 

no município de Currais Novos, no entanto, alguns alunos não sabiam para onde era 

destinado o lixo de sua residência e a maior parte deles afirmou que se destinava a 

um lixão. Este dado pode levar a dois entendimentos: os alunos consideram o aterro 

controlado  do  município  um  lixão  ou  eles  desconhecem  a  existência  do  aterro. 

Pesquisas futuras podem elucidar este dado. 
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Também é preocupante o fato de alguns alunos afirmarem que no município 

não há corpo d’ água poluído, mostrando que mesmo residindo na cidade há alunos 

alheios aos problemas ambientais que atingem Currais Novos, como a poluição do 

Rio Tororó,  do Açude Público e do Açude Dourado, que não foi  mencionado na 

pesquisa,  mas  é  o  maior  açude  do  município  e  responsável  por  parte  do 

abastecimento da cidade, cultivo de culturas de vazante e a atividade de piscicultura.

Apesar da água ser um recurso natural finito, no qual a maior parte dela está 

disposta nos oceanos e calotas polares, e a água potável, passível de consumo, ser 

mal distribuída no mundo, houve aluno que afirmou não ser importante utilizar este 

recurso com parcimônia nas empresas de alimentos e houve também aluno que 

afirmou que o motivo pelo qual se deve economizar água seja aumentar os lucros da 

empresa, porém os dados apresentados pela turma cursando o 4º período foi menos 

preocupante  que  o  apresentado  pela  turma  concluinte  do  curso  de  técnico  em 

alimentos  na  modalidade  EJA  que  a  maioria  afirmou  que  a  motivação  para  a 

economia de água é apenas econômica, deixando de lado as questões ambientais 

que atingem este recurso tão importante.

O mercado consumidor  está cada vez  mais preocupado com as questões 

ambientais, por isso as empresas atualmente buscam cada vez mais soluções para 

as problemáticas ambientais que elas possam gerar a fim de obterem certificações 

internacionais, como a ISO 14.000, em busca do mercado externo. No entanto a 

maioria dos alunos que cursam o técnico em alimentos não possui esta preocupação 

ao adquirirem produtos alimentícios. Porém espera-se que o conteúdo da disciplina 

de Gestão Ambiental “A influência do consumidor sobre a estratégia ambiental da 

empresa” possa modificar as práticas desses estudantes/profissionais.

Quando  os  alunos  foram  estimulados  a  pensarem  como  gestores  de 

empresas de  alimentos mostraram um dado preocupante,  pois,  mesmo sendo a 

minoria,  alguns  afirmaram  que  implementariam  medidas  para  reduzir  os 

desperdícios  dentro  de  suas  empresas  apenas  para  evitar  gastos  materiais,  e 

consequentemente financeiros, desnecessários. O que aponta, mais uma vez, uma 

priorização da questão econômica. Poucos afirmaram que tanto o econômico quanto 
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o ambiental são importantes dentro de uma empresa que também visa lucro, porém 

tem que ter a preocupação com a sustentabilidade ambiental.

Mesmo os alunos do 4º período já estarem cursando disciplinas da educação 

profissional,  como Técnica de  Laboratórios,  Bioquímica  de  Alimentos,  Legislação 

Aplicada  aos  Alimentos,  Controle  Estatístico  de  Qualidade,  Microbiologia  e 

Biotecnologia de Alimentos e Máquinas, Equipamentos, Processos e Operações, a 

maioria deles afirmaram que desconhecem o termo Tecnologia Limpa e o tipo de 

efluente  gerado  numa  indústria  de  laticínio  e  ainda  há  uma  minoria  que 

desconhecem  o  termo  agrotóxico.  Estes  dados  apontam  que  alunos  que  estão 

cursando a metade do curso técnico em alimentos na modalidade EJA não tiveram 

contato com a Usina de Beneficiamento de Leite que existe no Campus e nem com 

termos usados na atualidade pelas empresas de alimentos e, principalmente, pela 

mídia.

Fato este comprovado pelas afirmações de alguns alunos que não se acham 

capazes a dar orientações acerca das questões ambientais a fim de diminuir  os 

impactos ambientais causados pelas empresas de alimentos.

Diante  dos  dados  obtidos,  pode-se  verificar  que  os  alunos  do  PROEJA 

possuem um repertório de conhecimentos intuitivos, adquiridos pela vivência, pela 

cultura e senso comum, acerca das questões ambientais. Porém vale ressaltar que 

até o 4º período esses alunos não cursaram a maior parte das disciplinas chamadas 

de técnicas, ou seja, voltada a formação de técnico em alimentos. Sendo a mais 

importante  delas  para  a  formação  ambiental  e  para  atingir  a  capacidade  de 

monitorar  os  aspectos  ambientais  e  aplicar  as  normas  de  desenvolvimento 

sustentável  junto às empresas de alimentos, a disciplina de Gestão Ambiental,  é 

cursada no último período do curso.

No entanto, os dados acima também mostram que as disciplinas do Curso 

Técnico de Nível Médio em Alimentos na Modalidade EJA estão sendo trabalhadas 

de maneira isolada, sem perspectiva interdisciplinar. Deste modo percebe-se que os 

saberes  das  disciplinas  estão  sendo  abordados,  porém  sem  o  olhar  ambiental 

integrado  ao  conhecimento  proposto  em cada  disciplina.  Assim  o  conhecimento 
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acerca das questões ambientais está fragmentado e acumulado apenas na disciplina 

de Gestão Ambiental, já no final do curso, no qual os alunos terão visto grande parte 

do  conhecimento  requerido  para  sua  formação  e  poderão  prejudicar  sua 

compreensão mais globalizada dos problemas ambientais gerados pelas empresas 

de  alimentos.  As  ideias  ecológicas  deveriam  ser  incorporadas  em  toda  prática 

educativa dentro dos saberes das disciplinas. A percepção ambiental  dos alunos 

deve ser estimulada desde início do curso a fim de atingir um nível esperado para 

que  eles  obtenham  a  formação  de  profissionais  cidadãos  a  que  se  propõe  a 

Instituição.

Desta forma, é preciso repensar a proposta curricular do curso técnico em 

Alimentos, a fim de incorporar a abordagem das questões ambientais no início do 

curso para assim os alunos inter-relacionar os conhecimentos da prática educacional 

à ambiental.

Esta  proposta  de  mudança  curricular  não  passa  apenas  pela  oferta  da 

disciplina de Gestão Ambiental no início do curso, mas também de abordagem das 

questões ambientais em todas as disciplinas do currículo, levando em consideração 

que cada ação antrópica tem consequência para o meio ambiente. Além de adotar o 

contexto local e regional quando se tratar de aspectos ambientais, já que muitos 

alunos  apresentaram  desconhecer  a  realidade  do  município  que  eles  estão 

inseridos.

Portanto,  uma  sugestão  de  trabalhos  futuros  seria  avaliar  o  grau  de 

amadurecimento  da  percepção  ambiental  desses  estudantes  após  cursarem  a 

disciplina de Gestão Ambiental, quando eles estarão cursando o 8º período do curso 

e, portanto, serão concluintes do curso técnico em alimentos na modalidade EJA. 

Partindo desta premissa, esses alunos expressam enormes possibilidades de 

mudanças de alguns comportamentos, passando a se ver como veículo capaz de 

fazer o diferencial  nestas mudanças e serem capazes de atuar em empresas de 

alimentos com responsabilidade ambiental. 
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APÊNDICES

INSTITUTO FEDERAL

RIO GRANDE DO NORTE

Campus Currais Novos

Caro aluno,
Este questionário foi preparado para servir de embasamento para 
pesquisa científica a fim de produção de Monografia de conclusão da 
Especialização em PROEJA.
O  questionário  é  dirigido  a  vocês,  alunos  concluintes  e  os  estão 
cursando o curso Técnico em Alimentos na modalidade de Educação de 
Jovens  e  Adultos  (EJA)  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e 
Tecnologia  do  RN  Campus Currais  Novos  e  tem  por  objetivo  obter 
informações  sobre  seus  conhecimentos  a  cerca  da  Percepção 
Ambiental, avaliando, portanto, a sua formação profissional.
O  questionário  está  composto  por  12  questões  objetivas  e  estas 
envolvem  os  seguintes  temas:  resíduos  sólidos  (lixo),  poluição  e 
desperdício da água e impactos ambientais de empresas alimentícias.
A participação dos alunos é fundamental para realização desta pesquisa. 
Declare suas respostas conforme orientação das questões. 
Caracterização do entrevistado
Situação perante o IFRN:    (     )Cursando
Sexo:                 (     ) Masculino                       (     ) Feminino
Faixa Etária: (   ) entre 18 a 21 anos   (   ) entre 21 a 50 anos   (   ) entre 50 ou mais 

1 . Você realiza coleta seletiva (separação do lixo) em sua casa ou no trabalho?
(        ) SIM                    (         ) NÃO

2. Você sabe para onde se destina o lixo gerado na sua casa?
(        ) LIXÃO          (       ) ATERRO      (      ) ENTERRA       (       ) RECICLAGEM
(        ) NÃO SEI               (         ) OUTROS ________________________________
3. Você costuma jogar lixo nas vias públicas?
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(      ) SEMPRE     (     ) AS VEZES, quando não há lixeiro por perto     (    ) NUNCA 

4. Na sua cidade há algum corpo d´água (rio, lago, lagoa ou açude) poluído?
(        ) SIM                    (         ) NÃO
Qual (is)? ___________________________________________________________

5. Você acha que diminuir o consumo de água em empresas é importante?
(        ) SIM                    (         ) NÃO
Se SIM, por qual motivo?
(        ) A conta de água será menor e a empresa terá mais lucro
(        ) Porque a empresa está contribuindo para evitar a escassez de água e irá 
diminuir a geração de efluentes lançados no meio ambiente

6. Quando você vai comprar algum produto alimentício, se preocupa se a 
empresa fabricante tem responsabilidade ambiental?
(        ) SIM                    (         ) NÃO

7. Se você fosse gerente ou proprietário de uma empresa de alimentos 
implementaria medidas de redução de desperdícios de produtos e de matéria-
prima?
(        ) SIM                    (         ) NÃO
Se SIM, por qual motivo?
(        ) Evitar aumento de gastos desnecessários
(        ) Evitar aumento de geração de resíduos sólidos
(        ) Outros: _______________________________________________________

8. Você sabe que tipo de efluente (esgoto) uma indústria de laticínio gera?
(        ) SIM                    (         ) NÃO

9. Se uma empresa de alimentos altamente impactante para o meio ambiente 
se instalasse em sua cidade, você seria de acordo com a implantação dela?
(        ) SIM                    (         ) NÃO
Por que? ____________________________________________________________
10. Você já ouviu falar em Tecnologia Limpa?
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(        ) SIM                    (         ) NÃO

11. Você acha necessário o uso de agrotóxicos na produção agropecuária?
(        ) SIM                    (         ) NÃO

12. Com a formação de Técnico em Alimentos, você de acha apto a dar 
orientações nas empresas de alimentos para diminuir os impactos ambientas 
que elas causam?
(        ) SIM                    (         ) NÃO
Se NÃO, por que? ____________________________________________________


