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RESUMO 

 

 

A educação ambiental no contexto escolar objetiva abrir espaços para a construção 
de conhecimentos e para a articulação de saberes, possibilitando a formação de 
indivíduos que sejam partícipes na construção de uma sociedade sustentável, 
socialmente justa e ecologicamente equilibrada. Nesse sentido, educar 
ambientalmente os sujeitos requer o envolvimento de um conjunto de atores sociais 
e de formas de organização que contemplem ações alternativas ao modelo 
hegemônico de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. 
Pensando nesse contexto decidimos investigar o curso de Informática do Programa 
de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) do Campus de Vitória da Conquista – BA 
e analisar se o mesmoestá atendendo de formaplausível a Política Nacional de 
Educação Ambiental (PNEA). Para tanto, o estudo se caracterizou como uma 
pesquisa descritiva de abordagem qualitativa, e em relação aos procedimentos 
técnicos decidimos fazer uma análise dos documentos que norteiam o curso e o 
programa, somado a uma análise quantitativa através da categorização e 
mensuração na aplicação de um questionário para o corpo docente do 
curso,esperando assim como resultado verificar o quanto esses documentos falam a 
mesma língua e o quanto essas atitudes cotidianas dos professores conseguem 
estar de acordo com a PNEA e alcançar este público tão peculiar que é a 
modalidade de educação de jovens e adultos. Na análise dos documentos verifica-
se que tanto o documento base, como o PPC do curso atendem em boa parte a 
PNEA quando se trata de princípios e objetivos gerais para a formação do indivíduo, 
porém quando se trata especificamente de uma abordagem ambiental ou mesmo da 
educação ambiental em si, ambos os documentos deixam a desejar nesse aspecto, 
ressaltando que ambos são posteriores a lei.O corpo docente demonstrou possuir 
uma visão globalizante do meio ambiente, compactuando na sua grande maioria em 
uma preocupação constante sobre a preservação do mesmo, porém, com poucas 
práticas que reflita no seu ambiente de trabalho e por consequência na 
transformação do ser ambientalmente mais crítico capaz de transformar seu meio. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos.EducaçãoAmbiental. PNEA. 
PROEJA. 
  



 

 

 

 

THE APPLICATION OF NATIONAL POLICY FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION 

IN MODE OF YOUTH AND ADULT EDUCATION OF IFBA – CAMPUS OF VITÓRIA 

DA CONQUISTA 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Environmental education in the school context aims to open opportunities to 
knowledge construction and articulation of knowledge, allowing the formation of 
individuals who are participants in the construction of a sustainable, socially just and 
ecologically balanced society. In this sense, to educate subjects environmentally 
requires a group of social actors’ involvement and organizational forms that includes 
alternatives to the hegemonic model of development actions, with an emphasis on 
environmental sustainability. Thinking within this context, we decided to investigate 
the Computer´s Integration Program of Professional Education in the Middle School 
Modality of Youth and Adult Education (PROEJA) course at Vitória da Conquista – 
BA’s campus and to analyze if it attends the National Policy of Environmental 
Education (PNEA) in a plausible way. We characterized the study as a descriptive 
qualitative one. About the technical procedures, we will held an analysis of the 
documents that guide the course and the program, coupled with a quantitative 
analysis through the categorization and measurement in a questionnaire to the 
course’s faculty. As a result, we aim to verify how these documents speak the same 
language and how these everyday attitudes of teachers can be in accordance with 
the PNEA and reach this audience, which is so peculiar on the education of youth 
and adults. Regarding the general principles and objectives for the individual’s 
training, the documents analysis shows that both the base document as PPC Course 
attends largely to PNEA. Nevertheless, when it comes specifically from an 
environmental approach or even environmental education itself, both documents are 
lacking in this regard, noting that both postdate the law. The faculty has 
demonstrated a holistic view of the environment, sharing a constant concern about 
preserving it. However, there are few practices reflecting on their work environment 
and, consequently, on the transformation of a being more environmentally critical, 
able to transform their environment. 

 
KEYWORDS: Young and adults education. Environmental education. PNEA. 
PROEJA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, como modalidade de 

ensino, é marcada por políticas públicas descontinuadas e insuficientes para dar 

conta das demandas e do cumprimento do direito à educação tal como foi 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988.  

Verifica-se que desde o início da história da educação brasileira a legislação 

não vem sendo cumprida na íntegra, pois depende da vontade política e muitas 

vezes é modificada ou revogada de acordo com os interesses e a visão de 

consecutivos programas de governo. Nos capítulos a seguir faremos um passeio por 

essa história e constataremos essas informações apontadas logo acima. 

Nesse contexto, várias ações para contemplar a escolarização de jovens e 

adultos foram implementadas no Brasil e, entre elas, o Programa de Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA). 

Este programa será o alvo de estudo desta pesquisa e se trata de uma 

política pública que consiste em dar oportunidades aos jovens e adultos que foram 

impossibilitados de continuar seus estudos e que retornam para o processo escolar 

com uma defasagem devido ao tempo ou a má absorção do ensino na sua 

passagem anterior.  

Entretanto, essa novidade na rede federal, causou um amplo impacto, não só 

por se tratar de EJA, mas também pelo desafio na construção curricular que integre 
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a educação básica, a profissionalizante e a EJA.O desafio maior, no entanto, está 

em elaborar uma proposta curricular que contemple o trabalho como princípio 

educativo, a partir de uma sintonia entre professores e gestores, os quais buscarão 

entender o mundo do trabalho a partir das diversas disciplinas, incluindo 

aEducaçãoAmbiental (EA) nesta proposta. 

A abordagem da EA no contexto escolar objetiva abrir espaços para a 

construção de conhecimentos e para a articulação de saberes, possibilitando a 

formação de indivíduos que sejam partícipes na construção de uma sociedade 

sustentável, socialmente justa e ecologicamente equilibrada. Nesse sentido, educar 

ambientalmente os sujeitos requer o envolvimento de um conjunto de atores sociais 

e de formas de organização que contemplem ações alternativas ao modelo 

hegemônico de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. 

A EA tornou-se obrigatória com a promulgação da Constituição de 1988 e foi 

incorporada às políticas públicas brasileiras com a aprovação da Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA), que regulamenta o que já vinha sido enfatizado no 

inciso VI, parágrafo 1º, do artigo 225 da Constituição Federal, onde é incumbido ao 

poder público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização públicapara a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988). 

Sendo assim, de acordo com o artigo 9º da PNEA, a Educação Ambiental deve estar 

presente nos currículos de todos os níveis e modalidades da educação básica, o que 

inclui a Educação de Jovens e Adultos. 

Assim, o estudo da problemática da consonância da PNEA no PROEJA é 

relevante no sentido de apresentar novas perspectivas de acesso ao processo de 

melhorias e alternativas de ensino a esta modalidade, uma vez que o processo é 

desejado para que desta forma possamos reverter à realidade de opressão e 

dominação de vários segmentos populares. 

Segundo as finalidades e objetivos propostos pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira (LDB), Lei nº 9394/96, a educação constitui-se como direito 

de todos devendo, desta forma, ser garantido a todos os cidadãos brasileiros para 

que possam usufruir de sua cidadania. Porém, o que vemos é que o contexto social 

apresenta-se recortado por situações desiguais, deixando assim, uma acentuada 

parcela da população fora da escola, instituição social considerada responsável pela 

transmissão do conhecimento sistematizado. Em especial, os jovens e adultos, que 
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por apresentarem situações diferenciadas de vida necessitam ser olhados com mais 

atenção, de maneira que possam ser incluídos normalmente no processo educativo. 

Com o objetivo do pesquisador de refletir sobre a necessidade e a relevância 

da educação ambiental na Educação de Jovens e Adultos, este trabalho visa 

abordar uma discussão sobre a consonância da PNEA com o curso de informática 

do PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus de 

Vitória da Conquista, no estado da Bahia, mostrando como ela pode contribuir para 

a formação de indivíduos ambientalmentemais críticos e capazes de interferir na 

realidade socioambiental.Tendo como objetivo geral a Análiseda consonância entre 

o PROEJA do IFBA Campus de Vitória da Conquista e a PNEA. Para isso como 

objetivos específicos foram levantados alguns elementos que precisam ser 

analisados para chegar ao objetivo geral que é em primeiro lugar analisar as 

questões ambientais presentes no documento base do PROEJA e no Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC) e verificar suas consonâncias com a PNEA; Avaliar as 

ementas na matriz curricular do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) da Modalidade 

EJA e suas formulações para atender o PNEA e por fim caracterizar como a 

abordagem ambiental está sendo feita pelo corpo docente da modalidade EJApor 

meio da aplicação de um questionário. 

A escolha deste público não foi por acaso, a justificativa para o tema e o 

problema terem uma relação com este público tão peculiar é porque diferente dos 

demais estudantes da instituição que fazem parte também do nível do ensino médio 

como o pessoal da PROEJA, é que considerando que o grande público desta 

modalidade se trata de adultos com idades variadas que de certa forma alijados do 

seu processo regular de ensino e que retornam as salas de aulas no intuito de 

possuir uma formação ou de se ter uma “reciclagem” para um melhor retorno ao 

mundo do trabalho, esteja ele inserido ou não em alguma atividade formal ou 

informal. Constitui assim um público das mais variadas classes sociais, inseridos em 

atividades de geração de renda formal ou não e dos mais variados graus cognitivos, 

porém constituída de uma grande maioria de pais de famílias, que possuem grande 

potencial para absorver a educação ambiental e replica-las no seu ambiente familiar, 

de trabalho, círculo social e etc., ressaltando assim a grande importância de uma 

implantação da PNEA na EJA. 
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No segundo capitulo desta pesquisa procura-se ambientar o leitor fazendo um 

resgate histórico da educação profissional, da educação de jovens e adultos, uma 

contextualização do PROEJA e os aspectos daeducação profissionalizante e da 

educação ambiental na cidade de Vitória da Conquista 

No terceiro capitulo é contextualizada a educação ambiental no mundo e no 

Brasil, da EA no contexto da PNEA e dos PCN’s e as reflexões atuais acerca da EA 

na EJA. 

No quarto capitulo é detalhado como desenvolvemos a metodologia da 

pesquisa, iniciando com o objetivo do estudo, os sujeitos pesquisados, a constituição 

e característica do público pesquisado, o instrumento de coleta de dados utilizado, 

que neste caso significa a aplicação de um questionário e por último o tratamento, 

analise e interpretação de dados, detalhando como foi feito todo o processo desde a 

abordagem ao público até a interpretação dos dados. 

No quinto capitulo trazemos os resultados e discussões demonstrados 

através de quadro, figuras e gráficos.Dados colhidos e analisados, no intuito de 

explicar ao leitor de uma melhor forma possível o que esta pesquisa queria analisar. 

E no sexto e último capitulo as considerações finais sobre todos os resultados 

e análisesobtidos durante a pesquisa. 
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2 A MODALIDADE EJA E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

2.1 Breve histórico da educação profissional no Brasil 

 

No Brasil a educação profissional nasce em um contexto diferente aos dias 

atuais, enquanto temos atualmente cotas para que os negros e índios possam ter 

melhores oportunidades de acesso a escolas destinadas ao ensino profissional, nos 

tempos mais remotos da colonização os mesmos foram os primeiros aprendizes de 

ofícios, e “[...] habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de ensino como 

destinada somente a elementos das mais baixas categorias sociais" (FONSECA, 1961, 

p. 18). 

Sendo os ofícios do trabalho pesado e dos manuais destinados aos deserdados 

da sorte, os trabalhadores livres ficaram impedidos de exercerem certas profissões e 

os filhos de colonos afastados de qualquer tipo de trabalho físico ou manual. 

Salientado por Fonseca (1961, p. 18) o quão inerente era este fato, que até para 

desempenhar funções públicas uma condição era que nunca o candidato tivesse 

trabalhado manualmente.   

Com a corrida do ouro chegando a Minas Gerais no século 17 nasceu a 

necessidade da criação das casas de Fundição e de Moeda, e assim também de uma 

mão de obra qualificada, porém essa mão de obra diferenciava das realizadas nos 

engenhos, pois se destinava apenas aos filhos da própria casa, ou seja, os homens 

brancos. Outra diferença que ocorria era que os trabalhadores dos engenhos 

realizavam suas atividades de forma não sistematizada e não necessitavam provar 
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seus conhecimentos práticos, enquanto os filhos brancos na casa das casas de 

Fundição e de Moeda necessitavam comprovar suas habilidades no fim de um período 

de cinco a seis anos a uma banca examinadora e recebendo ao final, se aprovados, 

uma certidão de aprovação. 

No mesmo ano de 1763 em que o Brasil subia a categoria de Vice-Reino e o 

Rio de Janeiro passava a ser a sua capital, D. Antônio Álvaro da Cunha, que veio como 

primeiro Vice-Rei, fundou o Arsenal de Marinha do Rio e posteriormente nasceram os 

Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil. Os operários 

destes Centros de Aprendizagens eram operários especializados de Portugal e, 

eventualmente, a patrulha do Arsenal recrutava aqueles que vagavam após o toque de 

recolher. “Algumas vezes a necessidade de pessoal era tanta, que se recorria ao 

Chefe de Polícia, pedindo-lhe que enviasse, dos seus presos, aqueles que estivessem 

em condições de produzir algum trabalho profissional” (FONSECA, 1961, p. 82). A 

estagnação do desenvolvimento tecnológico do Brasil veio com a proibição da 

existência de fábricas em 1785.  

 

O Brasil é o país mais fértil do mundo em frutos e produção da terra. Os seus 
habitantes têm por meio da cultura, não só tudo quanto lhes é necessário para 
o sustento da vida, mais aindaartigos importantíssimos, para fazerem, como 
fazem, um extenso comércio e navegação. Ora, se a estas 
incontáveisvantagens reunirem  as  das  indústrias  e  das  artes  para  o  
vestuário,  luxo  e  outras comodidades,  ficarão  os  mesmos  totalmente  
independentes  da  metrópole.  É, por conseguinte, de absoluta necessidade 
acabar com todas as fábricas e manufaturas no Brasil. (Alvará de 05.01.1785. 
FONSECA, 1961, p. 92). 

 

Em 1808 com a chegada da família real portuguesa e a revogação do Alvará de 

1785, D. João VI cria o Colégio das Fábricas, considerado o primeiro estabelecimento 

instalado pelo poder público, com o objetivo de atender à educação dos artistas e 

aprendizes vindos de Portugal, de acordo com Garcia (2000). 

Entre 1822 e 1826 não houve progresso nos ensinos de ofícios que 

continuavam a ser destinados para os pobres e desvalidos. Em 1827 a câmara 

aprovou o projeto da Comissão de Instrução que organizava o ensino público e pela 

primeira vez dava novos rumos ao ensino público no Brasil. O projeto dividia a 
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instrução em quatro graus distintos1, com o ensino de ofícios incluído na 3ª série das 

escolas primárias, e depois nos Liceus no estudo de desenho, necessário às artes e 

ofícios.  

Sobre isto, Fonseca (1961, p. 128) afirma, 

 

Aquela tentativa de organização do ensino revelava uma tendência à evolução 
do conceito dominante sobre o ensino profissional, pois mostrava que a 
consciência nacional começava a se preocupar com o problema e a influir 
noespírito dos homens públicos [...]. 

 

Em 1834, mediante o ato adicional, ocorreu a descentralização do ensino, 

ficando sob a competência das Províncias o ensino primário e secundário, e do 

governo central o ensino superior.  

Um projeto apresentado pelo vereador Manuel Araújo Porto Alegre do 

MunicípioNeutro, em 1852 (FONSECA, 1961, p. 137, v.1), expos a ideia de 

fundarestabelecimentos de ensino de ofícios que não levassem em conta o estado 

social de seus estudantes. Esta ideia representou uma reação formal à mentalidade 

dominante da época, mas não passou de um projeto. 

Desde sua chegada ao Brasil as indústrias iniciaram seus ensinos destinados 

inicialmente aos silvícolas, posteriormente incluindo os escravos, em seguida aos 

órfãos e aos mendigos, e mais tarde com a criação, por D. Pedro II, do Imperial 

Instituto dos Surdos-Mudos, que se destinava ao ensino de ofícios: os cegos 

aprendiam tipografia e encadernação e os surdos-mudos, sapataria, encadernação, 

pautação e douração. Dois anos depois, para confirmar que o ensino continuava a 

fazer parte apenas da classe dos desvalidos, foi instituído o Decreto nº 1.331-A de 01 

de fevereiro de 1854 que reformava a instrução primária e secundária do Município 

Neutro, e que continha medidas para os menores abandonados, criando para eles 

asilos, onde receberiam a instrução de 1º grau e posteriormente seriam enviados às 

oficinas públicas ou particulares para aprenderem um ofício. 

Segundo Fonseca (1961, p. 141), “João Alfredo ao fundar o Asilo de Meninos 

Desvalidos não tivera em mente apenas o problema assistencial, pois a casa 

destinava-se não só a recolher como a educar meninos de 6 a 12 anos de idade”. Sem 

dúvida o estabelecimento tinha mais caráter de asilo do que de uma escola 

                                                 
1
Os graus são: 1) Pedagogias, que se destinava ao 1º grau; 2) Liceus, que seria o 2º grau; 3) Ginásios, 

destinados a transmitir conhecimento relativo ao terceiro grau; e 4) Academias destinadas ao ensino 
superior. 
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profissional. Com o fim da escravidão e a proclamação da República, nascia a 

perspectiva de alterar o panorama em relação ao ensino de ofícios.  

Fonseca lembra que foi aprovado em 1906 um crédito do governo Federal para 

que os Estados criassem escolas técnicas e profissionais e elementares. Gerando 

ainda entre o Senado e a Câmara dos Deputados um episódio onde evidenciava como 

estava impreciso ainda o conceito do ensino profissional.  

 

Eu iria além da Comissão, se o seu relator me explicasse o que sejam escolas 
técnicas, profissionais e elementares. No vago destes termos, não 
compreendo o que quis a Câmara, nem o que pretende a Comissão do 
Senado. Por escolas profissionais eu entendo a escola de aprendizagem de 
profissão. Ora, profissão é toda a aplicação prática de atividade individual. 
Toda a aplicação da atividade física à produção do trabalho é o exercício de 
uma profissão. É neste sentido que a Comissão entende as escolas 
profissionais? Se é neste sentido. Há uma redundância porque o que é técnico 
é profissional (FONSECA, 1961, p. 57). 

 

Conforme Romanelli (1980), na Constituição da República de 1891, foi instituído 

o sistema federativo de governo, consagrando também a descentralização do ensino e 

a dualidade de sistemas, delegando à União a criação e o controle do ensino superior 

e o ensino secundário; aos Estados coube criar e controlar o ensino primário e o 

ensino profissional. 

Segundo Fonseca (1961, p. 162) ao final do período imperial em 1889, um ano 

após a abolição legal do trabalho escravo no país, tinha-se 636 fábricas instaladas, 

com um total de aproximadamente 24.369 mil trabalhadores e de 34.362 mil até 1909, 

um crescimento em cerca de 40% no período de vinte anos, para uma população total 

de 14 milhões de habitantes no país e uma economia acentuadamente agrário-

exportadora, com predominância de relações de trabalho rurais pré-capitalistas.  

O Presidente do Estado do Rio de Janeiro (como eram chamados os 

governadores na época), Nilo Peçanha, iniciou no Brasil o ensino técnico por meio do 

Decreto n° 787, de 11 de setembro de 1906, criando quatro escolas profissionais 

naquela unidade federativa: Campos, Petrópolis, Niterói, e Paraíba do Sul, sendo as 

três primeiras, para o ensino de ofícios e a última à aprendizagem agrícola.  

 

Com o falecimento de Afonso Pena, em julho de 1909, Nilo Peçanha assume a 
Presidência do Brasil e assina, em 23 de setembro de 1909, o Decreto nº 
7.566, criando, inicialmente em diferentes unidades federativas, sob a 
jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, 
dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino 
profissional, primário e gratuito (BRASIL, 2011a, p. 2, grifo do autor). 
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Porém seu funcionamento foi precário tanto no que tange as instalações como 

em formação de professores atuantes. Como diria Fonseca (1961), a eficiência não 

poderia deixar de ser senão pequena, mas a causa principal do baixo rendimento era a 

falta completa de professores e mestres especializados. E ainda vivemos os dias 

atuais com problemas equivalentes, apesar das expansões e do aumento no número 

de mestres e doutores,segundo Saldaña(2013, p. 1) “Auditoria do Tribunal de Contas 

da União (TCU) na rede de institutos federais de educação técnica mostra que faltam 

quase 8 mil professores, o equivalente a 20% dos profissionais necessários. O déficit 

atinge toda a rede de 442 câmpus em funcionamento no País.” 

Com a aprovação do decreto nº 13.064, de 12 de junho de 1918, o novo 

regulamento das Escolas de Aprendizes e Artífices sofreu algumas inovações. O curso 

primário, que anteriormente tinha-se a preferência apenas aos desfavorecidos da 

fortuna, passava a ter aquele caráter para todos os estudantes, sem prejuízo dos 

conhecimentos que, porventura, já possuíssem alguns candidatos à matrícula, ficando 

dele dispensados, entretanto, os portadores de certificados de exames feitos em 

escolas estaduais ou municipais.  

Outro ponto a ser destacado é da criação de cursos noturnos de 

aperfeiçoamento, isto é, para trabalhadores que durante o dia desenvolviam sua 

atividade profissional, à noite lhes eram ofertados os cursos de desenho e do ensino 

primário, com o objetivo de melhorar o resultado do trabalho.  

Em uma tentativa de suprir o baixo rendimento, nesse período os diretores e 

professores eram nomeados através de concurso de títulos e provas práticas. 

 

Art. 19. O provimento dos cargos de professores e adjuntos de professores 
e de mestres e contramestres será feito mediante concurso de provas 
praticas, presididas pelo director da escola e de accôrdo com as instrucções 
que para tal fim forem expedidas. Em igualdade de condições, serão 
preferidos para os cargos de professores e mestres os adjuntos de 
professor e os contramestres (BRASIL, 1918, p. 7948). 

 

Posteriormente, as Escolas de Aprendizes Artífices foram desligadas do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, passando a fazer parte do Ministério da 

Educação e Saúde Pública. As Escolas de ofícios, até então denominadas de Escolas 

de Aprendizes Artífices, passaram a ser chamadas de Liceus e destinadas ao ensino 

profissional de todos os ramos e graus (GARCIA, 2000). 
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Em 1927 o Projeto de Fidélis Reis previa o oferecimento obrigatório do ensino 

profissional no país. E em 14 de novembro de 1930, no Ministério da Educação e 

Saúde Pública foi estruturada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que passava 

a supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices, antes ligadas ao Ministério da 

Agricultura. 

A Constituição brasileira de 1937 tratou por primeiro no seu artigo 129 o ensino 

técnico, profissional e industrial: 

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos 
favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-
lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e 
subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou 
associações particulares e profissionais.  
É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 
especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários 
ou de seus associados (BRASIL, 1937, p. 1). 

 

Ainda em 1937 foi assinada a Lei 378 que transformava as Escolas de 

Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais. Em 1941 uma série de leis conhecida 

como “Reforma Capanema” remodelou todo ensino do país, com mudanças do tipo: o 

ensino profissional passou a ser considerado de nível médio e o ingresso nas escolas 

industriais exigiam exames admissionais. Em 1942 temos uma nova mudança na 

nomenclatura e na sua estruturação com o Decreto n° 4.127, as Escolas de 

Aprendizes e Artífices passam a se chamar Escolas Industriais e Técnicas, passando a 

oferecer a formação profissional em nível equivalente ao do secundário. Paralelamente 

a tudo isso é criado ainda em 1942 o Serviço Nacional de Aprendizagem dos 

Industriários (SENAI), organizado e dirigido pela Confederação Nacional da Indústria. 

 

No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em 
autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais. As instituições ganham 
autonomia didática e de gestão. Com isso, intensifica-se a formação de 
técnicos, mão de obra indispensável diante da aceleração do processo de 
industrialização (BRASIL, 2011a, p. 4). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), nº. 5.692, de 11 de 

agosto de 1971, no seu Art. 5º, inciso 2º, torna, de maneira compulsória, técnico-

profissional, todo currículo do segundo grau. Formar técnicos sob o regime da urgência 

nesse tempo, fez com que as Escolas Técnicas Federais crescessem expressivamente 

o número de matrículas e implantação de novos cursos técnicos. Em 1978 a Lei n° 
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6.545 transforma três Escolas Técnicas Federais2 em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFETs). 

Em 1994 as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais são 

transformadas gradativamente pela Lei nº 8.948, de 8 de dezembro em Centros 

Federais de Educação Tecnológica, mediante decreto específico para cada Centro.  

De 1909 a 2002 foram construídas 140 unidades, melhor configurando a Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica brasileira. Em 2005, com a publicação 

da Lei 11.195, ocorre o lançamento da primeira fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a construção de 64 novas 

unidades de ensino. Em 2007 há o lançamento da segunda fase de Expansão, tendo 

como meta entregar à população mais 150 novas unidades, perfazendo um total de 

354 unidades, até o final de 2010, sintonizados com as necessidades de 

desenvolvimento local e regional (BRASIL, 2011a, p. 6). 

Desde 29 de dezembro de 2008, 31 centros federais de educação tecnológica, 

75 unidades descentralizadas de ensino (Uneds), 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas 

técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir para 

formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) (BRASIL, 

2011a, p. 6). 

 

2.2 Retrospectiva da educação para Jovens e Adultos no Brasil 

 

E são esses Institutos citados logo acima no capítulo anterior que irão agregar 

o Jovem e Adulto, aquele que foi de alguma forma alijado do seu processo regular 

de ensino, tendo que se submeter a algum processo intermediário de ensino fora 

dos padrões educacionais regulares. Como nunca foi preocupação dos governantes 

do país esta modalidade, até a primeira metade do século XX não havia nenhuma 

atenção devida a esses Jovens e Adultos que estavam às margens do ensino 

regular. Só a partir da segunda metade deste mesmo século é que foi se formatando 

um pensamento pedagógico e consequentemente políticas públicas voltadas para a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

                                                 
2
Art. 1º As Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, com sede na Cidade de Belo Horizonte; do 

Paraná, com sede na Cidade de Curitiba; e Celso Suckow da Fonseca, com sede na Cidade do Rio de 
Janeiro. 
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Como veremos no decorrer deste capitulo a EJA no Brasil, como modalidade 

de ensino, é marcada pelas políticas públicas descontinuadas e insuficientes para 

dar conta das demandas e do cumprimento do direito à educação tal como foi 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Verifica-se que desde o início da 

história da educação brasileira a legislação não vem sendo cumprida na íntegra, 

pois depende da vontade política e, muitas vezes, é modificada ou revogada de 

acordo com os interesses e a visão de consecutivos programas de governo. 

Como vimos, no período colonial a educação brasileira tinha um cunho 

especifico direcionado para as crianças e a educação de adultos ficou restrita aos 

indígenas que foram submetidos a uma intensa ação cultural e educacional 

conduzida pelas missões que tinham a função básica de sua catequese e 

alfabetização na língua portuguesa, mesma política destinada posteriormente aos 

escravos negros. “Com a saída dos jesuítas do Brasil em 1759, a educação de 

adultos entra em colapso e fica sob a responsabilidade do Império a organização e 

emprego da educação” (STRELHOW, 2010, p. 51).  

 

No campo dos direitos legais, a primeira Constituição brasileira, de 1824, 
firmou, sob forte influência europeia, a garantia de uma “instrução primária e 
gratuita para todos os cidadãos”, portanto também para os adultos 
(HADDAD; PIERRO, 2000, p. 109). 

 

A partir de 1834 ficou sob a responsabilidade das províncias a instrução 

primária e secundária de todas as pessoas principalmente a de Jovens e Adultos, 

ressaltando que se tratava de uma educação missionária e caridosa.  

 

A ideia da pessoa analfabeta como dependente tomou força com o período 
que preconizava a República. Em 1879, a Reforma Leôncio de Carvalho 
caracterizava o analfabeto como dependente e incompetente. 
Posteriormente em 1881, a Lei Saraiva corrobora com a ideia da Reforma 
de Leôncio de Carvalho restringindo o voto às pessoas alfabetizadas 
(STRELHOW, 2010, p. 51). 

 

Em 1891 com o voto sendo restrito apenas para pessoas letradas e com 

posses, a constituição republicana marcava em lei a discriminação e exclusão dos 

analfabetos, ou seja, uma involução no caminho para uma democracia.  

No início do século XX a sociedade queria extirpar o analfabetismo, culpando 

estas pessoas da situação subdesenvolvida do país, já que os índices de 

analfabetismo eram altos e o nível de escolarização precária, ao se comparar o 
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processo de escolarização do Brasil com o de outros países. “Em 1915 foi criada a 

Liga Brasileira contra o Analfabetismo que pretendia lutar contra a ignorância para 

estabilizar a grandeza das instituições republicanas” (STRELHOW, 2010, p. 52).  

Segundo Haddad e Pierro (2000, p. 110),  

 

[...] já a partir da década de 1920, o movimento de educadores e da 
população em prol da ampliação do número de escolas e da melhoria de 
sua qualidade começou a estabelecer condições favoráveis à 
implementação de políticas públicas para a educação de jovens e adultos. 

 

O Plano Nacional conforme Aguiar (2001, p.14)foi, “[...] o primeiro plano na 

história da educação brasileira que previa um tratamento específico para a educação 

de jovens e adultos”. Foi o Plano Nacional de Educação coordenado e fiscalizado 

pelo governo federal em 1934 que previa a extensão do ensino primário obrigatório e 

gratuito as pessoas adultas, resultando assim em outras ações que beneficiariam a 

educação dos jovens e adultos. 

 

[...] determinando de maneira clara as esferas de competência da União, 
dos estados e municípios em matéria educacional: vinculou 
constitucionalmente uma receita para a manutenção e o desenvolvimento 
do ensino; reafirmou o direito de todos e o dever do Estado para com a 
educação; estabeleceu uma série de medidas que vieram confirmar este 
movimento de entregar e cobrar do setor público a responsabilidade pela 
manutenção e pelo desenvolvimento da educação. Em 1938 foi criado o 
INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) e a partir de suas 
pesquisas e estudos, foi fundando em 1942 o Fundo Nacional do Ensino 
Primário com o objetivo de realizar programas que ampliasse e incluísse o 
Ensino Supletivo para adolescentes e adultos. Em 1945, este fundo foi 
regulamentado, estabelecendo que 25% dos recursos fossem empregados 
na educação de adolescentes e adultos. [...] Em 1947, foi instalado o 
Serviço de Educação de Adultos (SEA) [...], que tinha por finalidade a 
reorientação e coordenação geral dos trabalhos dos planos anuais do 
ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos (HADDAD; 
PIERRO, 2000, p. 110-111). 

 

Neste período o governo federal lançou várias campanhas entre 1947 e final 

dos anos de 1950, com a visão de estender o então ensino primário de quatro anos 

para a população mais pobre que não teve acesso a ele na “idade apropriada”, 

foram elas: Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), Campanha 

Nacional de Educação Rural (CNER) e, posteriormente, Mobilização Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (MNEA). Simultaneamente a essa última, foi 

organizada também o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA). 
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A CEAA foi introduzida pela regulamentação do Fundo Nacional do Ensino 

Primário, em 1945, e da elaboração do Plano de Ensino Supletivo para 

Adolescentes e Adultos Analfabetos, aprovado pelo Ministério de Educação e Saúde 

para 1947. Para executar este plano foram previstas: elaboração e aprovação de 

planos anuais subsequentes de ensino supletivo; mobilização da opinião pública em 

favor da educação de adultos; instalação do Serviço Nacional de Educação de 

Adultos, no Departamento Nacional de Educação; preparação e distribuição de 

cartilhas e textos de leituras para adultos; e busca de integração, por parte do 

governo federal, das atividades dessa área de ensino que vinham sendo realizadas 

nos estados. Justificava-se sua ação pelo poder da educação na construção da 

sociedade desejada para o Brasil na época e perseguia um objetivo bastante 

concreto: a ampliação das bases eleitorais, o que explica as metas basicamente 

quantitativas dos planos elaborados e a insistência na diminuição das taxas de 

analfabetismo, bastante altas no período. 

Segundo Haddad e Pierro (2000) duas outras campanhas ainda foram 

organizadas pelo Ministério da Educação e Cultura: uma em 1952 – a CNER –, e 

outra, em 1958 – a MNEA. Ambas tiveram vida curta e pouco realizaram. A CNER 

foi o primeiro grande movimento oficial de alfabetização de massa no Brasil, mas a 

vulnerabilidade de sua ação extensiva a prejudicou, chegando mesmo a ser acusada 

de fábrica de eleitores. Impossibilitada de passar à ação intensiva e de 

profundidade, que requeria vultosos recursos e outros métodos, a CEAA entrou em 

declínio a partir de 1954. 

 

Um dos motivos para o surgimento da Primeira Campanha Nacional de 
Alfabetização foi a imensa pressão internacional para a erradicação do 
analfabetismo nas ditas “nações atrasadas”. Essa pressão internacional se 
deu pela criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e da UNESCO 
(Órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) após o fim 
da segunda guerra mundial em 1945(STRELHOW, 2010, p. 53). 

 

A MNEA vem como uma rejeição a proposta de campanhas massivas, 

constitui-se numa ação tecnicamente planejada, com o objetivo de reestruturar o 

sistema de ensino fundamental para crianças, adolescentes, jovens e adultos, 

prevendo para tanto a regularização da oferta da escola primária de quatro anos e 

sua complementação em mais dois anos. 
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Além dessas campanhas citadas acima, o final da década de 50 e o início da 

década de 60 foram marcadas por vários movimentos que visavam a educação de 

adultos, como por exemplo: Movimento  de  Educação  de  Base em 1961 (CNBB), 

Movimento de Cultura Popular do Recife também em 1961, Centros Populares de 

Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE),  Campanha  de  Pé  no  chão  

Também  se  Aprende da Secretaria Municipal de Educação de Natal  e, finalmente, 

em 1964, o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e 

Cultura, que contou com a presença do professor Paulo Freire. 

 

À medida que a tradicional relevância do exercício do direito de todo 
cidadão de ter acesso aos conhecimentos universais uniu-se à ação 
conscientizadora e organizativa de grupos e atores sociais, a educação de 
adultos passou a ser reconhecida também como um poderoso instrumento 
de ação política. Finalmente, foi-lhe atribuída uma forte missão de resgate e 
valorização do saber popular, tornando a educação de adultos o motor de 
um movimento amplo de valorização da cultura popular (HADDAD; 
PIERRO, 2000, p. 113). 

 

E no auge dessas campanhas com a luta pelo analfabetismo e a procura do 

reconhecimento e valorização do saber e da cultura popular desses adultos alijados 

em determinado momento do seu processo de ensino, todas elas foram 

interrompidas com o golpe de 1964, culminando em uma perseguição aos seus 

dirigentes resultando em várias prisões e seus ideais sendo censurados. “A 

repressão foi a resposta do Estado autoritário à atuação daqueles programas de 

educação de adultos cujas ações de natureza política contrariavam os interesses 

impostos pelo golpe militar” (HADDAD; PIERRO, 2000, p. 113). 

Porém, como o governo necessitava dar uma resposta à sociedade, pois a ele 

cabia à responsabilidade pela educação, da qual fazia parte também a Educação de 

Jovens e Adultos, criou-se então em 15 de dezembro de 1967 com a Lei 5.379 o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que tinha o objetivo de alfabetizar 

funcionalmente e promover uma educação continuada de adolescentes e adultos, 

ficando restrita à apreensão da habilidade de ler e escrever, sem haver a 

compreensão contextualizada dos signos. No final da década de 70 o MOBRAL 

passou por diversas reformulações para garantir sua permanência e como não mais 

atendia como deveria, com a promulgação da lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 5692/71 no seu Capitulo IV foi regulamentado o ensino supletivo, 
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que tinha por finalidade suprir a escolarização regular para os adolescentes e 

adultos que não a tenham seguido ou concluído na idade própria.  

 

Portanto, o Ensino Supletivo se propunha a recuperar o atraso, reciclar o 
presente, formando uma mão-de-obra que contribuísse no esforço para o 
desenvolvimento nacional, através de um novo modelo de escola 
(HADDAD; PIERRO, 2000, p. 117). 

 

A década de 80 se inicia com a extinção do MOBRAL e com a criação de um 

novo programa, a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos 

(EDUCAR), conhecida como Fundação Educar, criada em 1985. Para fortalecer 

ainda mais essa cobrança no atendimento ao público EJA a constituição de 1988, no 

seu artigo 208, assegura a educação de jovens e adultos como um direito de todos: 

 “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: I – 

ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL,1988). 

E em 1990, aconteceu a Declaração e o Plano de Ação da Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia. Três anos 

depois, o país participou ativamente das reuniões e dos ajustes firmados entre os 

nove países mais populosos e com maior número de analfabetos, assinando, com 

os órgãos e agências responsáveis pela educação no mundo, compromisso com 

metas tendentes à universalização da educação básica de jovens e adultos alijados 

da escola regular na idade própria. As conferências da China, de Paris e de Nova 

Délhi ainda no início da década de 90 deram sequência e ratificaram 

responsabilidades anteriormente assumidas.  

Mesmo tendo sido considerada como uma continuidade do MOBRAL à 

Fundação Educar coube cuidar da formação e do aperfeiçoamento dos educadores, 

produzir o material didático, promover o atendimento para os educandos jovens e 

adultos nas séries iniciais do ensino de 1º grau, bem como fazer a avaliação das 

atividades e supervisionar o desenvolvimento do trabalho, ressaltando que em 1986 

a Fundação Educar passou por mudanças significativas tendo reformulado suas 

diretrizes político-pedagógicas.  

E no mesmo período em que o Brasil firmava a Declaração e o Plano de Ação 

da Conferência Mundial sobre Educação para Todos a Fundação Educar foi extinta 

em março de 1990 pelo governo do então presidente Fernando Collor de Mello, 
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tendo este ato como parte de um extenso rol de iniciativas que visavam ao 

enxugamento da máquina administrativa e à retirada de subsídios estatais, 

simultâneas à implementação de um plano heterodoxo de ajuste das contas públicas 

e controle da inflação. 

 

Em 1993 o governo federal desencadeou mais um processo de consulta 
participativa com vistas à formulação de outro plano de política educacional, 
cuja existência era requisito para que o Brasil (na condição de um dos nove 
países que mais contribuem para o elevado número de analfabetos no 
planeta) pudesse ter acesso prioritário a créditos internacionais vinculados 
aos compromissos assumidos na Conferência Mundial de Educação para 
Todos. Concluído em 1994, às vésperas do final daquele governo, o Plano 
Decenal fixou metas de prover oportunidades de acesso e progressão no 
ensino fundamental a 3,7 milhões de analfabetos e 4,6 milhões de jovens e 
adultos pouco escolarizados (HADDAD; PIERRO, 2000, p. 121). 

 

Esse mesmo Plano Decenal foi deixado de lado pelo então presidente eleito 

em 1994 e reeleito em 1998, Fernando Henrique Cardoso, que: 

 

Priorizou a implementação de uma reforma político-institucional da 
educação pública que compreendeu diversas medidas, dentre as quais a 
aprovação de uma emenda constitucional, quase que simultaneamente à 
promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(HADDAD; PIERRO, 2000, p. 121). 

 

Em 1996 para atender a educação de Jovens e Adultos a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional a LDB 9.394/96, que trata da educação de jovens e 

adultos no Título V, capítulo II como modalidade da educação básica, superando sua 

dimensão de ensino supletivo, regulamentando sua oferta a todos aqueles que não 

tiveram acesso ou não concluíram o ensino fundamental. 

Porém, a nova LDB ainda pecava em não contemplar algumas necessidades 

básicas desse público tão peculiar como descreve bem Haddad: 

 

A nova LDB, aprovada também em 1996, apesar de reconhecer o direito a 
EJA, acabou por deixar de lado uma série de iniciativas importantes a 
realização plena desse direito e que constavam nos projetos anteriores dos 
deputados Octávio Elisio e Jorge Hage, nos quais houve um esforço de 
superar o conceito de Ensino Supletivo, que firmava a ideia de reposição de 
escolaridade, recuperando o termo Educação de Jovens e Adultos, um 
conceito mais voltado à construção de processos próprios. A LDB deixou de 
contemplar, ainda, algo que é fundamental para a EJA: uma atitude ativa 
por parte do poder público na convocação e na criação de condições para 
que o estudante possa frequentar a escola. Nesse sentido, foram deixados 
de lado vários aspectos, como por exemplo: escolas próximas do trabalho e 
da residência; criação de condições próprias para a recepção de 
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teleducação em empresas com mais de cem funcionários; apoio de 
programas de alimentação, saúde, material escolar e transporte, 
implementação de formase modalidades diversas que contemplem os 
estudantes nas diferentes regiões do país [...] (HADDAD, 2007, p.9). 

 

A única novidade foi rebaixar as idades mínimas para que os candidatos se 

submetam aos exames supletivos, fixadas em 15 anos para o ensino fundamental 

e18 anos para o ensino médio. Ainda em 1996 foi idealizado pelo Ministério da 

Educação (MEC) o Programa Alfabetização Solidária (PAS), que consiste num 

programa de alfabetização inicial com apenas cinco meses de duração, destinado 

prioritariamente ao público juvenil e aos municípios e periferias urbanas em que se 

encontram os índices mais elevados de analfabetismo do país coordenados pelo 

Conselho da Comunidade Solidária que é vinculado à Presidência da República 

desenvolvendo ações sociais de combate à pobreza.  

Segundo Haddad (2007, p. 8), os dois instrumentos legais que limitaram e 

prejudicaram a expansão no campo da EJA, foram a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) e a aprovação da nova LDB de 1996, pois “ambas 

estabeleceram limitações a plena implementação do direito a EJA, impedindo a sua 

universalização e a sua oferta com qualidade”. 

A criação do FUNDEF levou também ao movimento de municipalização do 

ensino, assim as prefeituras passaram a se responsabilizar também pelas séries 

iniciais do ensino fundamental, enquanto o Estado ficava com o segundo segmento 

do ensino fundamental e com o ensino médio. Aos poucos o Estado passou a 

transferir para os municípios a responsabilização pela educação. 

Desde 2003 o MEC realiza o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), voltado 

para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, que tem como objetivo promover a 

superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e 

contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil. Sua concepção 

reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização 

como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de 

toda a vida. E em 2006, o Ministério da Educação, aprovou a criação do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), passando então, todas as 

modalidades de ensino, inclusive a Educação de Jovens e Adultos, a fazer parte dos 

recursos financeiros destinados à educação. 
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Nesse contexto, para contemplar mais uma vez a escolarização de jovens e 

adultos foi implementado no Brasil o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(PROEJA). 

 

2.3 Contextualizando o PROEJA 

 

O Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos é mais uma política pública que 

consiste em dar oportunidades aos jovens e adultos que foram impossibilitados de 

continuar seus estudos e que retornam para o processo escolar com uma 

defasagem devido ao tempo ou a má absorção do ensino na sua passagem anterior, 

como bem descreve o documento base do Proeja: 

 

O imenso contingente de jovens que demanda a educação de jovens e 
adultos, resultante de taxas de abandono de 12% no ensino fundamental 
regular e de 16,7% no ensino médio, acrescido de distorção idade-série de 
39,1% no ensino fundamental e de 53,3% no ensino médio (BRASIL, 2001), 
revela a urgência de tratamento não fragmentado, mas totalizante e 
sistêmico, sem o que se corre o risco de manter invisibilizada socialmente 
essa população, frente ao sistema escolar e, seguramente, no mundo do 
trabalho formal, exigente de certificações e comprovações de escolaridade 
formal (BRASIL, 2007, p.18). 

 

O PROEJA foi criado através do Decreto 5.478 de 24 de junho de 2005, e 

tinha sua nomenclatura como: Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, implantado na Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, sendo que algumas destas 

Instituições Federais já praticavam ações no âmbito da educação profissional de 

jovens e adultos.  

 

2.3.1 Decreto 5.840 de 13 de julho de 2006 

 

Sentindo-se a necessidade de maior abrangência do Programa, o Decreto 

5.840 de 13 de julho de 2006 revogou o anterior, passando a denominar-se PROEJA 

como Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, e possibilitando que fosse 
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adotado também em instituições de ensino Estaduais e Municipais, assim como em 

entidades nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional 

(instituições do sistema “S” - SESI, SESC, SENAI, SENAC), além de incluir o ensino 

fundamental e passar sua carga horária de 2400h de máxima para mínima. “[...] 

tendo como horizonte a universalização da educação básica, aliada à formação para 

o mundo do trabalho, com acolhimento específico a jovens e adultos com trajetórias 

escolares descontínuas.” (BRASIL, 2007, p.11).  

Assim, tornou-se o PROEJA um Programa Nacional, abrangendo a educação 

básica na modalidade EJA, entretanto, essa novidade na rede federal causou um 

amplo impacto, não só por se tratar de EJA, mas também pelo desafio na 

construção curricular que integre a educação básica, a profissionalizante e a EJA, ou 

seja, um currículo que contemple todas as disciplinas comuns ao ensino médio, 

disciplinas técnicas que contemplem o curso especifico e disciplinas que possa dar 

um suporte na construção desse estudante, que possui na sua bagagem 

experiências já vivida e com tendências a somar no seu cotidiano escolar, caso o 

professor consiga extrair essas experiências dentro de sala. 

A consolidação dessas ideias depende de financiamento, planejamento e 

formação de um quadro de gestores e docentes que entendam a perspectiva 

integrada do currículo. O desafio maior, no entanto, está em elaborar uma proposta 

curricular que contemple o trabalho como princípio educativo, a partir de uma 

sintonia entre professores e gestores, os quais buscarão entender o mundo do 

trabalho a partir dos diversos componentes curriculares.  

Este nível de ensino, em muitas administrações Municipais, Estaduais e 

Federais, ainda hoje é tratado simplesmente como um ensino fundamental e médio 

normal, mudando apenas o turno das aulas. Os profissionais que atuam nestes, na 

maioria das vezes, são os mesmos que atuam com estudantes da EJA. “Podemos, 

simplesmente, aproveitar os professores de 1ª a 4ª, e de 5ª a 8ª, dando a eles certa 

“reciclagem” para, em vez de falarem criança ou menino, falarem jovem ou adulto e 

talvez, resolvamos esse problema.” (ARROYO, 2006, p. 20, grifo do autor). 

Segundo as finalidades e objetivos propostos pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira de 9394/96, a educação constitui-se como direito de todos 

devendo, desta forma, ser garantido a todos os cidadãos brasileiros para que 

possam usufruir de sua cidadania. Porém, o que vemos é que o contexto social 
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apresenta-se recortado por situações desiguais, deixando, assim, uma acentuada 

parcela da população fora da escola, instituição social considerada responsável pela 

transmissão do conhecimento sistematizado. Em especial, os jovens e adultos que, 

por apresentarem situações diferenciadas de vida, necessitam ser olhados com mais 

atenção, de maneira que possam ser incluídos neste processo educativo de uma 

forma diferenciada, como diria nosso querido Paulo Freire: 

 

Para ser um ato de conhecimento o processo de alfabetização de adultos 
demanda, entre educadores e educandos, uma relação de autêntico 
diálogo. Aquela em que os sujeitos do ato de conhecer (educador-
educando; educando-educador) se encontram mediatizados pelo objeto a 
ser conhecido. Nesta perspectiva, portanto, os alfabetizandos assumem, 
desde o começo mesmo da ação, o papel de sujeitos criadores. Aprender a 
ler e escrever já não é, pois, memorizar sílabas, palavras ou frases, mas 
refletir criticamente sobre o próprio processo de ler e escrever e sobre o 
profundo significado da linguagem (FREIRE, 2002, p. 58). 

 

A partir deste contexto, o PROEJA tem como perspectiva a proposta de 

integração da educação profissional à educação básica buscando a superação da 

dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua perspectiva 

criadora e não alienante. Isto impõe a construção de respostas para diversos 

desafios, tais como, o da formação do profissional, da organização curricular 

integrada, da utilização de metodologias e mecanismos de assistência que 

favoreçam a permanência e a aprendizagem do estudante, da falta de infraestrutura 

para oferta dos cursos dentre outros. 

 

2.3.2A educação profissionalizante e a educação ambiental em Vitória da Conquista 

 

A cidade foi fundada em 1783 pelo sertanista português João Gonçalves da 

Costa e teve como sua base econômica a pecuária até a década de 40, 

posteriormente entrando em um novo estágio tanto social como econômico 

passando sua economia a ser dominada pelo comércio, Em função de sua 

privilegiada localização geográfica, com a abertura da estrada Rio-Bahia (atual BR-

116) e da estrada Ilhéus-Lapa, o município pode integrar-se às outras regiões do 

estado e ao restante do país; e logo passou a polarizar quase uma centena de 

municípios do centro-sul da Bahia e norte de Minas. 
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A cidade tem um clima tropical, amenizado pela relativa altitude do lugar, e é 

uma das cidades que registram as temperaturas mais amenas no estado da Bahia, a 

vegetação da região é distribuída em faixas e tem como característica marcante sua 

altitude em relação ao nível do mar, com 923 metros, chegando a atingir 1.100 em 

alguns pontos altos da cidade.  

A região Sudoeste da Bahia abrange cerca de noventa municípios, inclusive 

Vitória da Conquistaconforme Figura 01, cuja localização geográfica – ponto de 

ligação rodoviário entre centro-sul e norte-nordeste do Brasil – tem favorecido seu 

desenvolvimento como centro comercial. É nesse contexto que o município vem se 

firmando como pólo político, econômico e cultural da região, estendendo sua 

influência a todo o planalto de Vitória da Conquista e, inclusive, ao norte de Minas 

Gerais. Os cursos técnicos vêm suprir a carência de profissionais nesse setor, 

atendendo a grande demanda da região, uma vez que Vitória da Conquista tem a 

terceira maior população3 do estado da Bahia e sua maior parte, jovens de 20 a 29 

anos como maioria na cidade, além de influenciar diretamente cerca de 2.000.000 

habitantes da região Sudoeste da Bahia. 

 

 

Figura 1– Localização da cidade de Vitória da Conquista. 
Fonte: Organizado por Edvaldo Oliveira. 

                                                 
3
Uma população com 336.866 habitantes. Fonte atualizada com o ano de 2013, extraída do site: 

<http://cidades.ibge.gov.br/>. 
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Para atender a este novo programa educacional requisitado pelo governo 

federal e essa grande parcela de jovens que se compõe como maioriana cidade, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), campus de 

Vitória da Conquista apresentou para a comunidade no ano de 2006 o Curso 

Profissional Técnico de Nível Médio na Área de Informática na Modalidade de 

Educação Para Jovens e Adultos, articulado de forma integrada, que proporciona, a 

estudantes jovens e adultos que cursarem os seis semestres letivos (três anos) e 

realizarem o Estágio Curricular Obrigatório previsto, a obtenção da habilitação de 

Técnico de Nível Médio na Área deInformática, com qualificação de Mantenedor de 

Computadores e Redes. Como também, propiciar a formação geral dos mesmos, 

conciliando fundamentos científicos e tecnológicos que relacionem a prática e a 

teoria, através das diversas disciplinas ministradas no decorrer dos seis semestres e 

do Estágio Curricular Obrigatório. 

O curso de informática na modalidade EJA permite ao estudante estar apto a 

realizar atividades de concepção, especificação, projeto, implementação, avaliação, 

suporte e manutenção de sistemas e de tecnologias de processamento e 

transmissão de dados e informações, incluindo hardware, software, aspectos 

organizacionais e humanos, visando a aplicações na produção de bens, serviços e 

conhecimentos, além de “Proporcionar a formação geral e profissional de jovens e 

adultos que não tiveram condições de completar a educação básica nos tempos da 

infância e da adolescência que deveriam”(VIANA, 1982). 

A expansão do espaço urbano em Vitória da Conquista fez com que houvesse 

uma diminuição contínua do ambiente natural no entorno das principais nascentes 

do alto rio Verruga, dando lugar a problemas urbanos como o da erosão, 

desmoronamentos de encostas, assoreamento dos cursos d’água, uso de áreas 

para deposição de lixo, entre outros. 

De acordo com o Fundo Conquistense de Apoio ao Meio Ambiente (FAM) no 

Parque Municipal da Serra do Periperi nasce o Rio Verruga, que teve importância 

fundamental para a história local sendo por muito tempo, a fonte abastecedora 

principal de água potável e de usos diversos pela população. A Serra do Periperi é 

um dos recantos mais amados pela população da cidade, que sempre lutou por sua 

preservação. Atualmente, há uma grande tarefa pela frente: fazer cessar a retirada 
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de areia e pedregulhos da serra, dando, no entanto, alternativa àqueles que tiram 

daí sua subsistência. 

No dia sete de janeiro de dois mil e onze, o jornal nacional divulgou a 

pesquisa feita pela fundação SOS Mata Atlântica onde classificava o rio Verruga 

junto com o lago da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, como um dos rios mais 

poluídos do Brasil e destacando a má ação do homem como sendo o principal vilão.  

Fazendo assim com que a prefeitura através da Secretária Municipal do Meio 

Ambiente (SEMMA) realizasse algumas ações para a melhoria e conscientização da 

população no que tange ao bem estar do ambiente em que vivemos, como é o 

exemplo do projeto Cidade Verde, onde consiste em investir na melhoria dos 

espaços verdes já existentes na cidade, bem como fomentar outros espaços 

urbanos que tenham a potencialidade de serem transformados em áreas verdes. As 

melhorias proporcionadas pelo plantio de árvores na cidade são várias, como por 

exemplo, redução da poluição e melhoria na qualidade do ar, maior conforto térmico, 

enriquecimento da paisagem, equilíbrio da umidade relativa do ar, diminuição do teor 

de poeira, etc. 

Outros projetos interessantes usados como exemplos são o de Intervenção 

no uso de agrotóxico que tem como objetivo eliminar paulatinamente o uso de 

agrotóxicos nas pequenas propriedades produtoras de hortaliças em Lagoa das 

Flores, bairro do município, que é responsável pela produção da maior parte das 

hortaliças consumidas no município e constatou-se que o uso e o manejo dos 

agrotóxicos são inadequados. Além disso, se faz necessário uma maior intervenção 

pública no sentido de promover a saúde coletiva e ambiental, evitando o uso 

indevido dos agrotóxicos nas pequenas propriedades de Lagoa das Flores. Dentre 

as ações a serem realizadas estão: curso sobre agroecologia para os agricultores; 

implantação de unidade de demonstração para validação da agricultura orgânica; 

avaliação da qualidade da água para consumo humano da localidade; capacitação 

sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual/EPI, descarte de embalagens e 

manutenção de equipamentos de aplicação de agrotóxicos e educação ambiental 

sobre o tema com os estudantes da rede municipal de ensino. 

O projeto Semana do Meio Ambiente que proporciona aos moradores 

momentos de reflexão e cultura, através de feiras ambientais realizadas em praças 

da cidade e da zona rural. A população também tem acesso a serviços de saúde, 
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informativos e oficinas de reciclagem e o projeto Brincando na lagoa com o objetivo 

de comemorar o dia das crianças e sensibilizar a população para a preservação do 

meio ambiente por meio de atividades como: passeio ciclístico; caminhada 

ecológica; prática de esportes coletivos; oficina de brinquedo com materiais 

recicláveis; apresentações lúdicas e exposição de materiais produzidos pelo Módulo 

de Educação Ambiental (MEA). 

Módulo este que segundo SEMMA (2012), desenvolve ações que buscam 

integrar a sociedade e pesquisa, meio ambiente e educação, por meio de um 

objetivo principal: promover a conscientização através da mobilização da 

comunidade para o equilíbrio do bem ambiental. São realizadas atividades teóricas e 

práticas com escolas da rede pública e particular e entidades civis locais e regionais, 

através de palestras, oficinas de reciclagem, realização de semanas temáticas, 

apoio a pesquisas nos espaços ambientais da cidade e na realização de cursos e 

eventos, apoio e parcerias em projetos acadêmicos e visitas ecoturísticas aos 

espaços ambientais protegidos do município. Os passeios ecológicos sempre 

acompanhados por monitores aptos a informar aos visitantes sobre os aspectos 

históricos, sociais e ecológicos, buscando assim se tornar um instrumento de 

formação e inserção socioambiental do indivíduo em sua cidade. Destacam-se ainda 

as oficinas de reciclagem que têm caráter educativo e instrumental, pois, além de 

despertar a consciência ecológica, oferece condições práticas para o 

desenvolvimento de ações que visam minimizar impactos ambientais gerados por 

resíduos diversos. A SEMMA, através do MEA, publica anualmente a Revista Infantil 

Turma do Sarú, que já se consolidou como um importante instrumento de educação 

ambiental junto às crianças e adolescentes, visto que de uma forma dinâmica e 

lúdica, conta histórias e informações importantes sobre o meio ambiente da cidade 

de Vitória da Conquista. O Módulo abriga hoje uma Sala Verde em convênio com o 

Ministério do Meio Ambiente e uma Biblioteca Ambiental que atende a estudantes 

das redes pública e privada, além de universitários. 

Percebe-se que diante dos projetos especificados a prefeitura procura 

trabalhar de forma que envolva todos os atores no processo, visando à participação 

do cidadão no processo de solução dos problemas. Para Reigota (2006), “Com o 

método ativo, o estudante participa das atividades, desenvolve progressivamente o 

seu conhecimento e comportamento em relação ao tema, de acordo com sua idade 
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e capacidade.” Ainda Reigota (2006), o método ativo pressupõe um processo 

pedagógico aberto, democrático e dialógico entre todos os atores envolvidos. 
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3 A POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

3.1 Breve histórico da educação ambiental no mundo e no Brasil 

 

Ainda nas décadas de 1950 e 1960, antecedendo a crise ambiental da década 

de 1970, episódios como a contaminação do ar em Londres e Nova York, entre 1952 e 

1960, os casos fatais de intoxicação com mercúrio em Minamata e Niigata, entre 1953 

e 1965, a diminuição da vida aquática em alguns dos Grandes Lagos norte-

americanos, a morte de aves provocada pelos efeitos secundários imprevistos do 

diclorodifeniltricloroetano (DDT)e outros pesticidas, receberam ampla publicidade, 

fazendo com que países desenvolvidos temessem que a contaminação já estivesse 

pondo em perigo o futuro do homem.  

 Ainda não se falava de Educação Ambiental, mas os problemas ambientais já 

demonstravam a irracionalidade do modelo de desenvolvimento capitalista. Também 

nesta época os movimentos de defesa do meio ambiente e da ecologia, criaram forças 

após a publicação do livro “Primavera Silenciosa” (1962), da americana Raquel 

Carson, que denunciava dentre outras coisas o DDT como vilão de forte potencial para 

ocasionar câncer em seres humanos e interferir na vida animal, causando, por 

exemplo, o aumento de mortalidade entre os pássaros.Após essa publicação, que teve 

repercussão no mundo inteiro, os militantes ambientalistas e a Organização das 

Nações Unidas (ONU) realizaram diversos eventos internacionais abordando a 

questão da preservação e da educação ambiental. 
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Em 1968 foi criado o Clube de Roma pelo industrial italiano AurelioPeccei e pelo 

cientista escocês Alexander King. A partir de 1972, ano da publicação do relatório 

intitulado Os Limites do Crescimento, elaborado pela equipe chefiada por Dana 

Meadows, tratando de problemas cruciais para o futuro desenvolvimento da 

humanidade tais como energia, saúde, ambiente, tecnologia, poluição, saneamento, e 

crescimento populacional, sua publicação vendeu mais de 30 milhões de cópias em 

diversos idiomas, tornando-se o livro sobre ambiente mais vendido da história.  

Dentre essas contribuições que une o desenvolvimento da ciência e tecnologia 

Lima (2011, p. 31) destaca:  

 

[...] os debates desencadeados pelo relatório Limites do crescimento, 
produzido pelo Clube de Roma, em colaboração com cientistas do MIT; os 
avanços introduzidos pelo Programa do Álcool no Brasil, na busca de 
combustíveis alternativos menos poluentes e provenientes de fontes 
renováveis de recursos, além de tantas outras iniciativas cientifico-tecnológicas 
que, direta ou indiretamente, têm contribuído para a legitimação da questão 
ambiental, para a proteção ambiental e para a elevação da qualidade da vida 
humana. 

 

Segundo Pedrini (1998), em paralelo a publicação do relatório surge o primeiro 

evento que foi a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente (1972), ficando 

conhecida como Conferência de Estocolmo. Tendo a participação de 113 países, o 

evento denunciou a devastação da natureza que ocorria naquele momento e deliberou 

que o crescimento humano precisaria ser repensado imediatamente. O encontro deu 

origem a dois documentos: a “Declaração Sobre Meio Ambiente Humano” e o “Plano 

de Ação Mundial”. Conforme Dias (2000), a principal sinalização dessa conferência foi 

a de que deveria ser dada ênfase à educação ambiental como forma de se criticar e 

combater os problemas ambientais existentes na época.  

Com o acontecimento de Estocolmo citado acima e pressionado pelo Banco 

Mundial, em outubro de 1973 através do Decreto nº 73.030, o Brasil cria a Secretaria 

Especial do Meio Ambiente, com o objetivo de implementar uma gestão integrada do 

meio ambiente. No início com apenas três funcionários o órgão funcionava com muitas 

dificuldades, o que mostrava o descaso da ditadura militar com as questões ambientais 

em nosso país. Segundo Pedrini (1998), o plano de ação dessa conferência sugeria a 

capacitação dos professores, assim como uma metodologia de ação para a educação 

ambiental em nível mundial.  
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Entre as décadas de setenta e oitenta, ainda foram realizadas mais três 

conferências internacionais sobre educação ambiental. 

A primeira Conferência foi a de Belgrado (Yuguslávia), em 1975, com a 

participação de pesquisadores e cientistas de 65 países. Resultando em um 

documento denominado “Carta de Belgrado”, que preconizava uma nova ética para 

promover a erradicação da pobreza, do analfabetismo, da fome, da poluição, da 

exploração e de todas as formas de dominação humana. Outra parte importante dessa 

conferência foi a elaboração dos princípios e diretrizes para o programa internacional 

de educação ambiental, de caráter contínuo e multidisciplinar, que levava em conta as 

diferenças regionais e os interesses nacionais. 

A UNESCO na conferência de Belgrado criou ainda em 1975 o Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA), com atuação internacional relevante, cujo 

objetivo era o de editar publicações relatando as experiências mundiais de preservação 

e educação ambiental e formulou os seguintes princípios orientadores: a Educação 

Ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e 

voltada para os interesses nacionais. A Carta de Belgrado (1975) ainda definiu seis 

objetivos indicativos da educação ambiental, eles são os seguintes: 

 

Tomada de consciência. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir 
maior sensibilidade e consciência do meio ambiente em geral e dos 
problemas. 
Conhecimentos. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir uma 
compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas 
associados e da presença e função da humanidade neles, o que necessita 
uma responsabilidade crítica. 
Atitudes. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais e 
um profundo interesse pelo meio ambiente que os impulsione a participar 
ativamente na sua proteção e melhoria.  
Aptidões. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir as aptidões 
necessárias para resolver os problemas ambientais. 
Capacidade de avaliação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a avaliar 
as medidas e os programas de educação ambiental em função dos fatores 
ecológicos, políticos, sociais, estéticos e educativos. 
Participação. Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a desenvolver seu 
sentido de responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de 
prestar atenção aos problemas ambientais, para assegurar que sejam 
adotadas medidas adequadas. 

 

Órgãos estaduais brasileiros com foco no meioambiente, a partir de 1975, 

iniciaram os primeiros programas de educação ambiental em parceria com as 

Secretarias de Estado da Educação e ao mesmo tempo, incentivados por instituições 

internacionais, “[...] disseminava-se no país o ecologismo, deformação de abordagem 
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que circunscrevia a importância da educação ambiental à flora e a fauna, à apologia do 

“verde pelo verde”, sem que nossas mazelas socioeconômicas fossem consideradas 

nas análises” (DIAS, 2000, p. 81). Conceito esse que não levava em conta a crítica à 

pobreza, ao analfabetismo, às injustiças sociais etc., um dos temas centrais da 

Conferência de Belgrado.  

Em Tbilissi na Geórgia (ex-URSS), em 1977, realizou-se o Primeiro Congresso 

Mundial de Educação Ambiental, onde foram apresentados os primeiros trabalhos que 

estavam sendo desenvolvidos em vários países (REIGOTA, 2006, p. 16). 

Esta declaração indicava que a educação ambiental deve ser dirigida à 

comunidade despertando o interesse do indivíduo em participar de um processo ativo 

no sentido de resolver os problemas dentro de um contexto de realidades específicas, 

estimulando a iniciativa, o senso de responsabilidade e o esforço para construir um 

futuro melhor. Por sua própria natureza, a educação ambiental pode, ainda, contribuir 

satisfatoriamente para a renovação do processo educativo. Este documento ofereceu 

os princípios fundamentais para as propostas da Agenda 21 que foi um dos principais 

resultados da ECO-92, falado mais adiante neste mesmo capítulo. 

Segundo Reigota (2006), muitos especialistas consideravam inútil falar em 

educação ambiental e formação e cidadãos enquanto vários países (inclusive o 

anfitrião) continuavam a produzir armas nucleares, impedindo os cidadãos na 

participação das decisões políticas. 

A Secretaria de Educação de Rio Grande do Sul desenvolve o Projeto Natureza 

que tem seu período do ano de 1978 a 1985. Ainda em 78 se cria cursos voltados para 

as questões ambientais em várias universidades brasileiras e nos cursos de 

Engenharia Sanitária inserem-se as disciplinas de Saneamento Básico e Saneamento 

Ambiental. 

Em 1979 o MEC e a CETESB/ SP, publicam o documento “Ecologia uma 

Proposta para o Ensino de 1° e 2° Graus”.  

Reunidos em Tbilisi, trezentos especialistas de cem países, mais observadores 

da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), reuniram-se em 

Moscou, CEI (17 a 21 de agosto de 1987), para o Congresso Internacional de 

Educação e Formação Ambiental promovido pela UNESCO, com o Programa de Meio 

Ambiente da ONU (PNUMA) e o Programa Internacional de Educação Ambiental 

(PIEA),para elaborar a carta de Moscou que corroborou as recomendações sobre os 
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objetivos e princípios orientadores da educação ambiental, considerando-as como 

alicerces práticos e o desenvolvimento da educação ambiental em todos os níveis. 

Conforme relata Reigota (2006), na década de 80 a primeira ministra 

norueguesa, Gro-Brundtland, patrocina reuniões em várias cidades do mundo, 

inclusive em São Paulo, para se discutir problemas ambientais e as soluções 

encontradas após a conferência de Estocolmo. 

 

As conclusões foram publicadas em várias línguas. O livro O Nosso Futuro 
Comum, também conhecido como relatório Brundtland, fornece os subsídios 
temáticos para a ECO-92. É a partir desse livro que o conceito de 
desenvolvimento sustentável se torna mais conhecido. Aí também se enfatiza 
a importância da educação ambiental para a solução dos problemas. 
(REIGOTA, 2006, P. 17). 

 

O desenvolvimento industrial nos países ditos periféricos ao sistema capitalista, 

contribuíram de forma acelerada para a degradação do meio ambiente. Conciliar este 

desenvolvimento com a preservação passou a ser um desafio para o mundo 

globalizado. Foi assim que, vinte anos após Estocolmo, quinze depois de Tblisi e cinco 

depois de Moscou, chegou-se aConferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (Rio-92), que se transformou num momento especial também para 

a evolução da Educação Ambiental. 

Segundo Dias (2000, p. 171), a Rio-92 reafirmou a tese da Conferência de 

Tblissi, principalmente aquela que dizia respeito á interdisciplinaridade da Educação 

Ambiental, priorizando três metas: a) reorientar a educação ambiental para o 

desenvolvimento sustentável; b) proporcionar informações sobre o meio ambiente, 

formar e conscientizar a população sobre os problemas que estavam ocorrendo no 

planeta; c) promover a formação de professores na área de educação ambiental. 

No Brasil em 1981 foi criada a Política Nacional do Meio Ambiente que dedica 

no seu Art 2°, Inciso X, 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. E em 1988 declarada a nova Constituição Federal, com um capitulo 

inteiramente dedicado ao meio ambiente. O artigo 225 que assim se refere ao Meio 

Ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. 
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Em 1997, participantes de organizações governamentais, inter-governamentais, 

e não-governamentais (ONGs) e a sociedade civil de mais de 83 países estiveram 

presentes na Conferência Internacional em Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização Pública para a Sustentabilidade, organizada em Thessaloniki pela 

UNESCO e o Governo da Grécia, de 8 a 12 de dezembro. 

No Brasil, em 1999, era criada a Política Nacional de Educação Ambiental, que 

na seção II, da Educação Ambiental no Ensino Formal no seu inciso V deixa bem claro, 

que a modalidade de jovens e adultos também tem que ser contemplada no que diz 

respeito à educação ambiental. 

Em setembro de 2002 acontecia em Joanesburgo a Declaração sobre 

Desenvolvimento Sustentável, intitulado: Das nossas origens ao futuro. Com o 

compromisso de construir uma sociedade global humanitária, eqüitativa e solidária, 

ciente da necessidade de dignidade humana para todos. 

Três anos depois, em junho de 2005 no Rio de Janeiro acontece o Manifesto 

pela Educação Ambiental, assinado por Educadores e Educadoras Ambientais 

presentes no Congresso Ibero-Americano sobre Desenvolvimento Sustentável, em que 

foi lançada oficialmente pela UNESCO na América Latina a “Década da Educação para 

o Desenvolvimento Sustentável”, com o intuito de manifestar e conclamar a adesão de 

outros educadores e afirmar a identidade com uma discussão histórica a respeito da 

Educação Ambiental. 

Em 2012 a Rio+20 veio reafirmar o compromisso com o prosseguimento da 

implementação da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

Agenda 21, o Programa de Implementação Contínua da Agenda 21, a Declaração 

deJoanesburgo sobre o Desenvolvimento Sustentável e o Plano de Implementação da 

Cúpula Global sobre o Desenvolvimento Sustentável, o Programa de Ação de 

Barbados e a Estratégia Maurícia para Implementação. Os princípios do Rio 

continuarão guiando a comunidade internacional e servindo como base para a 

cooperação, coerência e implementação dos compromissos assumidos. 

 

3.2 A educação ambiental no contexto da PNEA 

 

Como vimos no capitulo acima, a educação ambiental percorreu um longo 

caminho e acredito que ainda irá percorrer ainda mais para se fixar nos meios em 
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que lhe cabe. Precisa ser uma educação ininterrupta, continuada, para todos ao 

longo da vida e a escola é um espaço privilegiado para isso. Um lugar que pode usar 

a educação como um instrumento para promover e criar saberes, sensibilidades, 

valores e atitudes positivas à preservação do meio ambiente. 

Logo no art. 2° do primeiro capítulo da PNEA, onde trata da educação 

ambiental, a lei deixa claro da importância do processo educativo em caráter formal 

ou informal, como componente essencial e permanente da educação nacional, como 

demonstra Reigota (2009, pág.39) “É consenso entre a comunidade internacional 

que a educação ambiental deve estar presente em todos os espaços que educam o 

cidadão.”, sejam esses espaços formais ou não-formais. Por isso devendo 

estarpresente em todos os níveis de ensino como descrito no final do subitem 

anterior quando foi citado o art. 9° da PNEA, incluindo assim o PROEJA do IFBA de 

Vitória da Conquista, por se tratar de uma modalidade de educação de jovens e 

adultos. Conforme Novo (2003, p.222): 

 

Uma característica fundamental deste tipo de educação é a sua intenção e 
especificidade, na medida em que os processos tem a intenção de se 
desenvolver como um primeiro objetivo, modificando o comportamento dos 
estudantes e ao mesmo tempo esta atividade é feita nas instituições 
educacionais criadas especificamente para este fim. 

 

Para que haja essa modificação de comportamento de que fala a autora 

acima, é preciso que o inciso VIII do art. 4° onde ele fala sobre o reconhecimento e o 

respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural seja muito respeitado, pois 

quando se trata de um público de jovens e adultos como o público do curso de 

informática do PROEJA de Vitória da Conquista, não estamos falando somente de 

estudantes do ensino médio com idades regulares, e sim, estudantes com as idades 

mais variadas possíveis, variando de 18 a 60 anos, que possuem histórias de vida 

das mais diversas, experiências em trabalhos formais e informais, e uma bagagem 

cultural que nenhuma escola precisou fornecer, mas que já vem a tiracolo e precisa 

ser aproveitada para que experiências de EA ou de outra área qualquer possa ser 

melhor aplicada. Essa especificidade que a EA tem está no respeito à diversidade, 

levando a comportamentos ambientalmente corretos na relação sociedade e 

natureza, além de comprometidos com a melhoria de vida presente e futura no 

planeta como destaca Reigota (2006, p. 14): 

 



50 
 

 

 

A educação ambiental deve procurar favorecer e estimular possibilidades de 
se estabelecer coletivamente uma “nova aliança” (entre os seres humanos e 
a natureza e entre nós mesmos) que possibilite a todas as espécies 
biológicas (inclusive a humana) a sua sobrevivência com dignidade. 

 

Outro item interessante na PNEA que se encontra no art. 8°, § 2°, inciso I é da 

incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

educadores.  Essa incorporação se absorvida de forma eficaz pelas instituições de 

ensino evitaria que os educadores desconhecessem assuntos respectivos a EA e as 

leis que a envolvem. 

Um dos princípios básicos da EA que consta no art. 4° inciso III, onde fala do 

“pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade”. Deixa claro o quanto a lei deseja que as disciplinas caminhem 

de mãos dadas para o bem comum nas relações entre natureza e ser humano, de 

uma forma que não congele o assunto em uma determinada, mas que o assunto 

permeie todo o universo. No documento base que rege o PROEJA diz que: 

 

Assim, uma das finalidades mais significativas dos cursos técnicos 
integrados no âmbito de uma política educacional pública deve ser a 
capacidade de proporcionar educação básica sólida, em vínculo estreito 
com a formação profissional, ou seja, a formação integral do educando. 
(BRASIL, 2007, p. 35, grifo nosso). 

 

A matriz curricularconforme ANEXO A,do curso pesquisado possui disciplinas 

que compõem um núcleo comum, onde faz parte as disciplinas do ensino médio, 

uma parte diversificada, que são disciplinas de apoio ao curso e uma parte 

especifica com disciplinas especificas da área de informática. Em cada semestre o 

estudante cursa disciplinas de todas as três partes do currículo, fazendo com que o 

mesmo além de percorrer o ensino médio regular também percorra as partes 

diversificadas e comuns. Como trabalhar a interdisciplinaridade em disciplinas tão 

distantes em realidades? Como trabalhar a Transdiciplinaridade em disciplinas 

técnicas da área de informática, onde o uso se restringe a relação constante do 

computador, softwares específicos e usuários, sem relação com a natureza a sua 

volta? Essessão alguns dos desafiosque os docentes do curso devem transgredir 

para poder cumprir a PNEA conforme solicitada. 

Com essa formação integrada que é proposto pelo PROEJA é necessário 

pensar a EA como uma prática pedagógica sinônima de um processo dinâmico, 
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permanente e participativo, contribuindo para a formação de um cidadão também 

crítico, participativo e responsável na sua atuação em relação ao meio ambiente. 

E como a transversalidade da educação ambiental visa mudar os valores nas 

relações entre os seres humanos e do mundo ao seu redor: 

 

Porque não aproveitar a experiência que têm os estudantes de viver em 
áreas descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 
dos riachos e córregos e os baixos níveis de bem-estar da população, os 
lixões e os riscos que oferecem a saúde das gentes (FREIRE, 1996, p.30). 

 

Processo educativo esse que possui a pretensão de formar cidadãos 

conscientes e ativos, com uma visão socioambiental dos problemas que afligem o 

planeta, constituindo uma dimensão da Educação Ambiental denominada como 

educação política, definida por Reigota (2006, p. 13) assim: 

 

Quando afirmamos e definimos a educação ambiental como educação 
política, estamos afirmando que o que deve ser considerado é a análise das 
relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a humanidade e a 
natureza e as relações entre os seres humanos, visando a superação dos 
mecanismos de controle e de dominação que impedem a participação livre, 
consciente e democrática de todos. 

 

Nessa perspectiva, a educação ambiental como educação política está 

relacionada à formação de cidadãos capazes de identificar problemas, participarem 

da resolução, e buscarem soluções, sempre agindo conscientemente e criticamente, 

promovendo com essa ação o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e com 

valores éticos, para si e para o seu próximo. 
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3.2.1 A Educação Ambiental proposta nos PCNs 

 

Além de uma política voltada para a educação ambiental como é o caso da 

PNEA, existem também outros alicerces que sustentam a educação, como é o caso 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que servem como materiais de 

auxílio para as escolas, orientando o trabalho educacional e envolvendo o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) das mesmas, lançado em 1997 e organizado pela 

Secretária de Educação do Ministério da Educação (MEC). Divididos por áreas de 

conhecimento e por temas transversais como, Ética, Saúde, Meio Ambiente, 

Orientação Sexual e Pluralidade Cultural, tem o intuito de servir de referencial e de 

apoio ao corpo docente das escolas.  

A escolha do Meio Ambiente como tema transversal, surgiu a partir da 

urgência que temos em abordar as questões ambientais que cada vez mais 

preocupa a sociedade, e os PCNs trazem essa proposta de sensibilização para as 

escolas, a fim de se formar uma geração mais comprometida com a garantia da 

sobrevivência humana e tem a proposta de “contribuir para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos a decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo 

comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e 

global” (PCN MEIO AMBIENTE, 1997, p. 25). 

O estudante tem que se sentir parte da natureza, saber que o meio ambiente 

o envolve também, que não se trata de um elemento distante da sua realidade e que 

ele está fazendo um favor ao protegê-lo e conserva-lo. Para isso Reigota (2006), 

demonstra alguns métodos possíveis para realização da EA, porém deixa claro que 

cada professor e professora executem o seu de acordo com as características de 

seus estudantes. Os métodos são: “passivo(em que só professor fala), ativo (em que 

os estudantes fazem experiências sobre o tema), descritivo (em que os estudantes 

aprendem definição de conceitos e descrevem o que eles puderam observar, por 

exemplo, numa excursão) e analítico (em que os estudantes completam sua 

descrição com dados e informações e respondem a uma série de questões sobre o 

tema). 

Ainda Reigota(1995),além de possíveis métodos o autor ainda classifica as 

representações sociais mais comuns de meio ambiente em:  
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Naturalista - meio ambiente voltado apenas a natureza, evidencia aspectos 
naturais, confundindo-se com conceitos ecológicos como de ecossistema. 
Inclui aspectos físico-químicos, a fauna e a flora, mais exclui o ser humano 
deste contexto. O ser humano é um observador externo; Globalizante– o 
meio ambiente é caracterizado como as relações entre a natureza e a 
sociedade. Engloba aspectos naturais políticos, sociais, econômicos, 
filosóficos e culturais. O ser humano é compreendido como ser social que 
vive em comunidade; Antropocêntrica – o meio ambiente é reconhecido 
pelos seus recursos naturais, mas são de utilidade para a sobrevivência do 
homem. 

 

Nos resultados demonstrados nesta pesquisa teremos um melhor 

entendimento de como o corpo docente do curso de informática do IFBA de Vitória 

da Conquista enxerga esta representação social e de como ela faz parte do seu 

cotidiano escolar na utilização de determinados métodos.Segundo Novo (2003, p. 

171), “Por que escolher uma ou outra metodologia não é um simples assunto de 

eficiência ou eficácia. Os métodos que usamos para ensinar são parte importante da 

mensagem que capturam os estudantes que aprendem.”A introdução dos assuntos 

que envolvem o meio ambiente deve deixar claro para o estudante que não se trata 

de um tema distante da sua realidade, que a distância entre ele e o meio ambiente 

não existem, se trata de um corpo só trabalhando pela sua sobrevivência o tempo 

todo e fazer com que esse entendimento apreendido pelo estudante faça com que o 

transforme em um multiplicador dentro do seu rol de amizades, trabalho família e 

etc. 

 

O trabalho com o tema Meio Ambiente que se propõe aqui deverá trazer 
uma visão ampla que envolva não só os elementos naturais do meio 
ambiente, mas também os elementos construídos e todos os aspectos 
sociais envolvidos na questão ambiental. Dentro dessa visão, o homem é 
um elemento a mais que, porém, tem extraordinária capacidade de atuar 
sobre o meio e modificá-lo o que pode, às vezes, voltar-se contra ele próprio 
(PCN MEIO AMBIENTE, 1997, p. 52). 

 

Para atingir de uma forma mais eficiente o estudante, a EA tem que permear 

todas as disciplinas independentes de suas características peculiares ou não, 

mesmo possuindo uma matriz curricular formada com as mais diversas disciplinas 

como é o caso da matriz do curso pesquisado, o professor tem que achar um meio 

para encaixa-la no seu plano de ensino em algum momento. Como demonstrado em 

momento anterior, a matriz curricular do curso pesquisado é bastante diversificada, 

porém, antes do trabalho se restringir a disciplina o professor poderá levar em conta 

o contexto social, econômico, cultural e ambiental no qual se insere a escola. Para 
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que com essa visão de onde está inserido, o estudante possa trazer contribuições 

dialogadas com o professor na construção dos temas transversais a serem 

trabalhados. E se tratando de estudantes da modalidade EJA do IFBA de Vitória da 

conquista essas contribuições podem ser muito ricas, pois são estudantes com 

histórias, com experiências, filhos, idades diversas, trabalhos formais e informais 

diversos, ou seja, com possibilidade de boas contribuições nesses diálogos. 

 

No entanto, para que se possa compreender a gravidade desses problemas 
e vir a desenvolver valores e atitudes de respeito ao meio ambiente, é 
necessário que, antes de tudo, se saibam quais as qualidades desse 
ambiente, dessa natureza que se quer defender, porque as pessoas 
protegem aquilo que amam e valorizam (PCN MEIO AMBIENTE, 1997, p. 
52). 

 

A EA deve ser uma prática permanente no processo ensino-aprendizagem, 

tendo na escola seu lugar privilegiado, porque é nela que seus integrantes como 

professores, estudantes, diretores, funcionários e a comunidade devem viver na sua 

prática os seus valores, pois o processo de conhecimento no âmbito da visão da 

Educação Ambiental deve acontecer de forma coletiva. AsPCNs também fazem 

considerações a respeito da formação dos professores, apontados como elementos 

essenciais na consolidação de uma proposta de EA. Todavia, é preciso que a escola 

e os professores se comprometam a proporcionar uma prática pedagógica coerente 

com aquilo que eles querem que seus estudantes aprendam, para contribuir de fato 

com a formação da identidade de cidadãos conscientes de suas responsabilidades 

com o meio ambiente. 

 

3.3 Reflexões atuais acerca da EA na EJA 

 

Alguns trabalhos atuais acerca do tema proposto por esta pesquisa dialogam 

de forma a evidenciar a importância e demonstrar a relevância da EA nesta 

modalidade tão peculiar que é a educação de jovens e adultos, como 

destacamGregório e Lisovski(2011, p. 8),“Na EJA onde os estudantes trazem 

consigo uma bagagem cultural é de extrema importância que a EA tome relevância e 

passe a fazer parte do cotidiano do educando, quebrando paradigmas já 

existentescom relação ao termo Meio Ambiente.” 



55 
 

 

 

Quebrar paradigmas já faz parte da vida desses educandos, como destacado 

em capítulos anteriores, são jovens e adultos que vencem barreiras ao retornar para 

a escola para cumprir uma satisfação pessoal ou uma exigência do mundo do 

trabalho, são pessoas que vencem preconceitos e discriminações em prol dos seus 

anseios e desejos, que lutam com o fantasma da evasão que os assombra 

constantemente, que lutamcontra o analfabetismo que lhes acompanha diariamente 

e que os amarra em correntes invisíveis do preconceito e das dificuldades.  

 

Embora as estatísticas populacionais registrem um crescimento no número 
de pessoas que participam de programas de alfabetização, repercutindo o 
engajamento de estados e municípios nas campanhas lideradas pelo 
governo federal no período, as taxas de analfabetismo mantiveram a 
tendência histórica de recuo bastante lento Nesse ritmo, o Brasil também 
não cumprirá, em 2015, o compromisso da iniciativa de Educação para 
Todos de reduzir pela metade o índice de analfabetismo de 13,6% 
registrado em 2000 (Di Pierro, 2010, p. 946). 

 

Segundo Guimarães et al.(2008, p. 5), “O trabalho da EJA precisa ser 

direcionado a ultrapassar as barreiras da educação passando a incorporar a 

dimensão ambiental no currículo.” Ainda conforme Guimarãeset al. (2008, p.5), 

 

Promover discussões sobre as questões ambientais possibilita que o 
estudante reflita de forma crítica sobre os fatos relacionados à existência do 
homem e sua relação com a natureza, podendo contribuir para mudança de 
comportamento e atitudes. 

 

Quando revemos as leis que regem a EA, verificamos que a educação 

ambiental no ambiente formal deve ser inserida de forma transversal, ou seja, não 

inclusa como uma disciplina em si, mais permeando todas as disciplinas de uma 

forma interdisciplinar ou não, segundo Gonçalves e Sá, Pereira e Moura (2012, 

p.75), 

 

É nesse contexto que as reflexões sobre as questões ambientais devem ser 
inseridas, uma vez que a transversalidade da educação ambiental visa 
mudar os valores nas relações entre os seres humanos e destes com o 
mundo que os cerca. 

 

Porém nem todo currículo permite que as disciplinas trabalhem de uma forma 

tranquila para que haja a inclusão do tema meio ambiente nas mesmas. O PROEJA, 

modalidade tratada nesta pesquisa trabalha com um currículo transdisciplinar, ou 
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seja, uma miscelânea de disciplinas que envolvem assuntos especificamente 

técnicos da área de informática, a disciplinas comuns ao ensino médio. E são essas 

disciplinas técnicas que possuem dificuldades para trabalhar a educação ambiental, 

pois às vezes os assuntos trabalhados em sala não permite uma inclusão de forma 

fácil, forçando o professor a adaptações ou a desistência da inclusão. 

Cabe à escola e seus responsáveis trabalharem em conjunto para que o 

curso possa compreender tal situação e debruçar-se sobre o currículo no intuito de 

incluir da melhor forma possível o meio ambiente como tema geral. Como destaca 

Gregório e Lisovski (2011), a inclusão da EA na EJA pode contribuir para que o 

estudante que também é um cidadão, consciência ambiental crítica, tornando-os 

iguais na autonomia aqueles que já eram iguais na necessidade. E a escola tem um 

papel fundamental neste aspecto,ela é segundo Souza e Oliveira (2012, p.2): 

 

A escola é, portanto um dos mais precisos meios veiculares de 
comunicação envolvidos na educação. E melhor ainda dizendo, dentro do 
processo da EJA, torna-se com certeza, um precioso aliado. É o genitor de 
um ser que se forma para exercer sua cidadania, o ser cidadão, aquele que 
desprendido da insignificância que às vezes se encontra, enquanto 
sentimento, possa sentiro desejo e a necessidade de contribuir cada vez 
mais para a reelaboração econdução da história tanto do grupo social que 
está inserido quanto de si mesmo. 

 

E se a escola se omite no seu papel de formador do cidadão critico 

ambientalmente e não consegue trabalhar em um currículo equitativo, dificilmente os 

professores conseguirão exercer de uma forma efetiva a educação ambiental nas 

suas disciplinas, principalmente quando se trata da EJA, como deixa claro Rezende 

(2011, p.8): 

 

Essa discussão remete a um segundo aspecto que evidencia a 
essencialidade da dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos. 
Trata-se do hábito em muitas escolas de não trabalhar a dimensão 
ambiental nas turmas de EJA. Sendo assim, os jovens e adultos populares 
ficam privados da participação no debate ambiental, apesar de que a escola 
não é o único espaço sócio-educativo no qual se dá essa reflexão. 

 

Conforme Gonçalves e Sá, Pereira e Moura (2012), um dos papeis da escola 

é levar estudantes aos que ingressaram tardiamente na vida escolar, novas visões 

de mundo, onde a metodologia aplicada deve se adequar a realidade dos mesmos, 

facilitando sua compreensão em relação aos direitos e deveres do ser cidadão no 

contexto ambiental. Quando se trata de uma metodologia aplicada à educação 
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ambiental segundo Gregório e Lisovski (2011, p.8), “os professores devem ter o 

cuidado de não passar uma visão simplista e ingênua de ambiente.” 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Objetivo do estudo 

 

O objetivodo pesquisador nesta pesquisa é o levantamento e análise da 

consonância entre o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

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

Instituto Federal da Bahia – Campus de Vitória da Conquistae a Política Nacional de 

Educação Ambiental. 

As pesquisas quantitativa e qualitativa se definem a partir da abordagem do 

problema formulado, visando à checagem das causas atribuídas a ele, trabalhando 

na subjetividade e paralelamente quantificando esses resultados para que haja uma 

melhor compreensão dos fatos. Como objetivos específicos tivemos as seguintes 

questões: Analisar as questões ambientais presentes no documento base do 

PROEJA, no PPC e na PNEA; Avaliar as ementas na matriz curricular do projeto de 

curso da Modalidade EJA e suas formulações para atender o PNEA; e Caracterizar 

como a abordagem ambiental está sendo feita pelo corpo docente da modalidade 

EJA.Foram analisados os documentos do programa de curso, como também as 

práticas executadas pelo corpo docentepor meio de aplicação de questionário e as 

ementas do programa, em busca de detectar se a educação ambiental é feita de 

acordo com o que é estipulado pela PNEA e se os docentes pesquisados possuem 

uma compreensão do tema pesquisado e os aplica no intuito de agregar valores que 
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permitam a construção de pessoas mais críticas ambientalmente, capazes de 

interferir de formas positivas no meio em que interagem. 

 

4.2Sujeitos da pesquisa 

 

Para se verificar a consonância entre o PROEJA e a PNEA, foram utilizados 

elementos que fazem parte do curso de informática do IFBA – Campus de Vitória da 

Conquista, tendo como princípioanalisar se o que rege no PPC interage com a 

PNEA, e se as práticas exercidaspelo corpo docente relatadas por meio de 

questionário são de fundamental importância para constatação de que a educação 

ambiental de fato está sendo trabalhada em sala de aula. Partindo do ponto de vista 

que para prática docente existir requer todo um planejamento que envolve regras 

maiores e envolvimentos de atores que estão fora de sala de aula, a exemplo do 

corpo de técnicos administrativos, pedagógico e etc. 

 

4.3 Constituição e característica da população 

 

O universo pesquisado é constituído pelo corpo docente do curso de 

informática do PROEJA no IFBA de Vitória da Conquista, população constituída por 

dezenove docentes que atuam no segundo semestre de 2013, período no qual 

aconteceu a pesquisa.A Educação de Jovens e Adultos refere-se a um campo 

específico de conhecimento, o PROEJA inaugura um campo ainda mais específico, 

exigente e inovador, haja vista a proposição de articular/integrar a Educação 

Profissional, a Formação Geral e a Político-pedagógica. Assim, não seria diferente 

que essa população fosse constituída de professores das mais diversas áreas, como 

o próprio projeto do curso informa em sua matriz curricular, contendo disciplinas que 

percorrem áreas especificas da informática, disciplinas comuns ao ensino médio e 

uma parte diversificada que atende ambas as áreas, como disciplinas de estatística, 

eletrônica, etc. Neste contexto chegou-se à conclusão que pela proximidade do 

pesquisador para com a população pesquisada e da diversidade de disciplinas 

envolvidas poderia se abranger toda a população, porém, das dezenove solicitações 

enviadas só houve a participação de treze docentes, ficando sem resposta seis 

questionários.  
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4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

Foi aplicado para coleta dos dados o questionário abaixo como instrumento 

secundário, pois foi utilizado como principal fonte a análise de documentos como o 

PPCdo curso de informática, o documento base do PROEJA e a PNEA. A coleta foi 

realizada no período entre os meses de outubro e novembro de 2013, com o corpo 

docente do curso de informática do PROEJA do IFBA – Campus de Vitória da 

Conquista.  

Junto ao questionário foi anexado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), documento este que convida e esclarece ao pesquisado de 

forma geral os anseios da pesquisa, lhe garantindo total liberdade para participar, ou 

não da pesquisa e garantindo sigilo absoluto dos dados pessoais, conforme previsto 

nos procedimentos do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) que deferiu o pedido 

desta pesquisa de n° 406.461 de 25-09-2013. 

Antes da aplicação do questionário definitivo foi aplicado um pré-teste em um 

grupo de professores que não faziam parte do quadro do curso de informática para o 

aprimoramento do definitivo, levando em consideração três importantes elementos, 

segundo Marconi e Lakatos (2003): Fidedignidade,qualquer pessoa que o aplique 

obterá sempre os mesmos resultados; Validade,os dados recolhidos são 

necessários à pesquisa; Operatividade,vocabulário acessível e significado claro.  

O questionário final mostrado logo abaixo, foi composto por dezoito questões, 

divididas em perguntas de fato, com questões do tipo: naturalidade; idade; sexo; 

estado civil; formação; etc. Perguntas de ação, envolvendo a interação 

homem/natureza. Perguntas de opinião na tentativa de verificar se o pesquisado 

obtém conhecimentos dos assuntos que são abordadas na PNEA e se está de 

alguma forma envolvida com alguma prática ambiental. Perguntas de ou sobre 

Intenção tentando averiguar o procedimento do indivíduo em determinadas 

circunstâncias que envolvem a relação com o ambiente. A maioria das perguntas foi 

elaborada de forma direta para que não houvesse dúvidas nas questões analisadas 

pelo pesquisando e com intenção de atender o problema e os objetivos da pesquisa. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) 

Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

(PRODEMA) 

 

Projeto de Pesquisa: A aplicação da Política Nacional de Educação Ambiental na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos do IFBA: Práticas Docentes 

 

Mestrando: Bruno Britto de Miranda 

Profª Orientador: Dr. Sócrates J. M. Guzmán 

 

  Questionário – Professor 

 

1. Naturalidade (Nascido em):__________________________Estado:_______ 

2. Idade__________  

3. Sexo:  3.1 ( ) Masculino 3.2 ( ) Feminino 

4. Estado Civil:  

4.1 ( ) Solteiro(a) 4.2 ( ) Casado(a) 4.3 ( ) Divorciado(a) 4.4 ( ) Viúvo(a) 

4.5 Outros ___________________________________________________________ 

5. Qual sua formação? 

5.1 ________________________________________________________________ 

6. Possui alguma especialização? Se sim, qual? 

6.1 ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Em qual módulo se encontra dando aula atualmente no PROEJA? 

7.1 ( ) I Módulo 7.3 ( ) III Módulo 7.5 ( ) V Módulo  

7.2 ( ) II Módulo 7.4 ( ) IV Módulo   7.6 ( )VI Módulo 
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8. Há quanto tempo leciona no PROEJA: _______________ 

9. Você se preocupa com o meio ambiente em que vive? Se sim, quais as 

atitudes do seu dia-a-dia para cuidar do meio ambiente? 

9.1(    ) Sim  9.2 (   ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10. Qual sua definição para Meio Ambiente? 

10.1________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11. Você possui alguma pesquisa ou está inserido em algum grupo de 

pesquisa relacionado ao Meio Ambiente? Se sim, qual? 

11.1 (    ) Sim  11.2 (   ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

12. Você conhece a Lei No 9.795, de 27 DE ABRIL DE 1999 que institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA?  Se sim, discorra seu 

conhecimento sobre a mesma, se não, discorra sobre o que você imagina ser. 

12.1 (    ) Sim  12.2 (   ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

13. Em sua opinião, é importante o professor trabalhar sobre temas 

relacionados ao meio ambiente em sala de aula? Por quê? 

13.1 (    ) Sim  13.2 (   ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

14. De alguma forma é abordado na sua disciplina à questão da preservação 

ao ambiente? Se sim para a resposta acima, qual o tipo de abordagem é feita? 

14.1(    ) Sim  14.2 (   ) Não 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

15. Analisando o plano de curso da sua disciplina você acredita que de 

alguma forma o mesmo atende a PNEA? Se a resposta foi não, de que maneira 

você acredita que que o mesmo poderia atender a PNEA? 

15.1(    ) Sim  15.2 (   ) Não 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

16. Você conhece as questões ambientais presente no documento base do 

PROEJA? 

16.1(    ) Sim  16.2 (   ) Não 

17. Na sua disciplina é utilizado para o estudo ambiental:  

17.1(    ) Espaço Escolar 17.2 (   ) Comunidade Local  17.3(    ) Áreas 

Preservadas 17.4 (   ) Outros ____________________________________________ 

18. Na sua prática docente em sala de aula é empregado qual método: 

18.1 (    ) Passivo (em que só o professor fala); 

18.2 (    ) Ativo (em que os estudantes fazem experiências sobre o tema); 

18.3 (  )Descritivo (em que os estudantes aprendem definição de conceitos e 

descrevem o que eles puderam observar, por exemplo numa excursão); 

18.4 (    ) Analítico (em que os estudantes completam sua descrição com dados e 

informações e respondem a uma série de questões sobre o tema). 

 

Para atingir os objetivos específicos foi preciso analisar documentos 

pertinentes ao curso, por exemplo, para solucionar o primeiro objetivo especifico foi 

necessário analisar a PNEA, o documento base do PROEJAe o PPC do curso 

técnico de nível médio na área de informática na modalidade de educação para 

jovens e adultos e suas consonâncias, verificando assim quais os pontos dentro do 

projeto pedagógico e do documento base do PROEJA que respondia de acordo com 

o que é pedido na PNEA. Para o segundo objetivo especifico foi preciso analisar 

todos os planos de disciplinas do semestre pesquisado e perceber nas suas 

formulações os pontos que entravam em acordo com a PNEA e por último e não 
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menos importante o terceiro objetivo especifico foi perceber como essa abordagem é 

feita dentro de sala por parte do corpo docente, através de resposta ao questionário 

formulado e explicitado acima. 

 

4.5 Tratamento, análise e interpretação dos dados 

 

Durante todo o segundo semestre de 2013 foi analisado a PNEA, o 

Documento Base do PROEJA e oPPC do curso de informática, para encontrar 

concordância entre as mesmas.No mês de outubro após a confirmação do 

deferimento por parte do CEP, foi realizada a coleta de dados na aplicação do 

questionário em um grupo de dezenove professores, foi preciso realizar quase que 

uma campana durante dois meses para que pudesse solicitar a todos a participação, 

porém a recepção de todos foi bem tranquila e os mesmos se mostraram solícitos, 

sendo repassado o que seria a pesquisa e seus objetivos de forma clara para todos. 

Após a entrega as maiores dificuldades foram na devolução dos mesmos, exigiu 

uma cobrança quase que diária para que apenas treze dos dezenove questionários 

fossem devolvidos, ficando assim a pesquisa com essa totalidade de pesquisados, 

treze professores.Após recebimento dos mesmos foi feita uma seleção para se 

verificar possíveis falhas e erros que possam ter passado despercebidos, 

posteriormente a codificação dos dados no intuito de facilitar sua categorização e 

por último a tabulação dispondo os dados em tabelas e gráficoscom auxílio 

dosoftware especializadoexcelpara facilitar sua explicação. Na análise, o 

pesquisador entra em maiores detalhes sobre os dados decorrentes do trabalho 

estatístico, a fim de conseguir respostas às suas indagações. 

Considerou-se a apresentação teórico-conceitual realizada nos capítulos 

anteriores como forma de orientar e fundamentar a análise e interpretação ou 

discussão dos dados obtidos e dos resultados da pesquisa. As perguntas fechadas 

foram tabuladas por meio de frequência absoluta e relativa, e as questões abertas 

foram tabuladas mediante o processo de categorização (temas) que surgem dessas 

respostas, pois, assim, foram sendo verificadas as similaridades e diferenças entre 

as respostas, para maior riqueza da análise, levando em consideração as tipologias 

abordadas por Reigota (1995). 
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Assim, através dos tratamentos das informações obtidas nos questionários, 

com objetivo de construção de evidência ao objeto da pesquisa, foi realizado o 

cruzamento dos dados que permitiram nortear possíveis direções que possam 

responder aos objetivos deste estudo. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 

 

 

Este capítulo irá apresentar todo material colhido e verificado através de 

análises documentais, figuração de quadros, gráficose tabelas com suas devidas 

discussões no que tange as questões fechadas e categorização através de 

temaspara as perguntas abertas.Com o propósito da vinculação com o problema e 

objetivos desta pesquisa, para que o leitor tenha uma maior facilidade na 

compreensão desta. 

Primeiro, conhecendo melhor o local onde foi pesquisadoe sua população, 

que se trata do IFBA – Campus de Vitória da Conquista(vide Figura 2), atualmente é 

uma instituição estratégica no estado por sua localização geográfica, oferecendo 

para a sociedade local, do sudoeste da Bahia e até pro norte de Minas Gerais 

cursos de educação tecnológica profissional em diversos níveis do sistema 

educacional, inclusive a Educação de Jovens e Adultos. Localizada em um bairro 

periférico da cidade chamado Vilas Serrana e atende atualmente mais de mil 

estudantes em todos os níveis de ensino, percorrendo do básico ao superior. 
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Figura 2– Entrada do IFBA-Campus de Vitória da Conquista. 
Fonte: Blog da Resenha Geral (2011). 

 

5.1 Analise comparativa do quadro 

 

Após extensa leitura na PNEA, no PPC e no Documento Base do PROEJA 

ensino médio, procurou-se destacar os pontos em comum entre as mesmas e os 

pontos divergentes, tomando como base trechos dos documentos que dizem 

respeito ao processo educativo e aos princípios básicos da educação ambiental 

conforme demonstrado no quadro abaixo (vide Quadro 1), e neste fica claro que o 

documento base onde se espelha o PPC também pesquisado, consegue atender em 

grande parte as exigências da PNEA tendo similaridades de exigências em grande 

parte das questões levantadas na PNEA,  ficando apenas sem identificação no texto 

uma das noves questões levantadas. 
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Quadro 1 – Demonstrativo da consonância entre a PNEA, o Documento Base do PROEJA ensino médio e o PPC do curso de 

informática 

(continua) 

LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL 
DE 1999. 

Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras 

providências 

DOCUMENTO BASE DO PROEJA 
AGOSTO DE 2007 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE INFORMÁTICA DO PROEJA – 

2006 
Revisado em 2012 

OBSERVAÇÕES 

 

1 

Às instituições 
educativas, promover 
a educação ambiental 
de maneira integrada 
aos programas 
educacionais que 
desenvolvem. 

Nesse sentido, o que realmente se 
pretende é a formação humana, no seu 
sentido lato, com acesso ao universo de 
saberes e conhecimentos científicos e 
tecnológicos produzidos historicamente 
pela humanidade, integrada a uma 
formação profissional que permita 
compreender o mundo, compreender-se 
no mundo e nele atuar na busca de 
melhoria das próprias condições de vida 
e da construção socialmente justa 
(BRASIL, 2007, p. 13). 

O objetivo principal é o empreendimento de 
ações concretas em prol de uma 
escolarização profissional integrada 
(articulação da cultura geral com a cultura 
técnica, entre o saber e o saber fazer) (PPC, 
2012, p. 14). 

Em nenhum momento no 
projeto do curso ou no 
documento base é mencionada 
a educação ambiental ou até 
termos similares. Apenas no 
documento base é vinculado a 
qualificação como suporte 
indispensável para o 
desenvolvimento sustentável 
como citado no item 5 deste 
quadro. Os documentos falam 
de uma forma de interação 
mais generalizada. 

2 
O enfoque humanista, 
holístico, democrático 
e participativo 

A integração curricular visando à 
qualificação social e profissional 
articulada à elevação da escolaridade, 
construída a partir de um processo 
democrático e participativo de discussão 
coletiva (BRASIL, 2007, p. 47). 

Diante do exposto chamamos a atenção de 
que as mudanças no âmbito pedagógico 
carecem de determinadas condições para 
ingressar no contexto da realidade prática, e, 
dessa forma, apostamos que a maturidade e 
abertura a novos caminhos didático-
metodológicos serão desenvolvidos pela via 
do tempo, discussão e mediação coletiva, 
para que assim, a comunidade acadêmica 
possa conhecer, compreender, discutir e pôr 
em prática os princípios curriculares 
defendidos nesse projeto (PPC, 2012, p. 18). 

Neste item percebe-se uma 
afinidade entre todos os 
documentos. 
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(continuação) 

LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL 
DE 1999. 

Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras 

providências 

DOCUMENTO BASE DO PROEJA 
AGOSTO DE 2007 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE INFORMÁTICA DO PROEJA – 

2006 
Revisado em 2012 

OBSERVAÇÕES 

 

3 

A concepção do meio 
ambiente em sua 
totalidade 
considerando a 
interdependência entre 
o meio natural, o 
socioeconômico e o 
cultural, sob o enfoque 
da sustentabilidade. 

Uma sociedade que tenha o ser 
humana e suas relações com o meio-
ambiente e a natureza em geral como 
centro e na qual a tecnologia esteja 
submetida a uma racionalidade ética no 
lugar de estar a serviço exclusivo e do 
fortalecimento dos indicadores 
econômicos (BRASIL, 2007, p. 24). 

Conscientizar-se das ações de cada 
trabalhador que impacta o meio ambiente 
(PPC, 2012, P. 46). 

O documento base atende 
bem este quesito da PNEA, 
porém o PPC apenas na 
ementa da disciplina de 
Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde (SMS) destaca a 
relação do meio ambiente 
estreitando apenas para com a 
ação do homem em relação a 
mesma, destacando assim 
uma visão antropocêntrica. 

4 

O pluralismo de ideias 
e concepções 
pedagógicas, na 
perspectiva da inter, 
multi e 
transdisciplinaridade. 

A interdisciplinaridade, a 
transdisciplinaridade e a 
interculturalidade (BRASIL, 2007, p. 49). 

O sexto princípio (interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade) permite com que o 
currículo deixe de configurar-se 
exclusivamente como um todo dividido em 
conhecimentos acomodados em 
compartimentos que não se encontram ou 
dialogam para refletirem/questionarem sobre 
seus objetos, métodos e posicionamentos. A 
transdisciplinaridade também é considerada 
importante no trabalho de gestão do 
conhecimento em sala de aula, 
complementando o conceito de 
interdisciplinaridade, visto que propõe não 
somente uma integração das ciências, mas 
uma transformação das mesmas (PPC, 
2012, p. 17). 

Aqui também se vê uma 
afinidade entre os documentos 
e apesar dos mesmos não 
citarem a multidisciplinaridade 
como é abordado na PNEA, a 
organização curricular do PPC 
já é considerada como 
multidisciplinar. 
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(continuação) 

LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL 
DE 1999. 

Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras 

providências 

DOCUMENTO BASE DO PROEJA 
AGOSTO DE 2007 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE INFORMÁTICA DO PROEJA – 

2006 
Revisado em 2012 

OBSERVAÇÕES 

 

5 

A vinculação entre a 
ética, a educação, o 
trabalho e as práticas 
sociais. 

A educação profissional e tecnológica 
comprometida com a formação de um 
sujeito com autonomia intelectual, ética, 
política e humana exige assumir uma 
política de qualificação profissional não 
para adaptar o trabalhador e prepará-lo 
de forma passiva e subordinada ao 
processo de acumulação da economia 
capitalista, mas voltada para a 
perspectiva da vivência de um processo 
crítico, emancipador e fertilizador de 
outro mundo possível (BRASIL, 2007, p. 
32). “a qualificação como uma política 
de inclusão social e um suporte 
indispensável, a associação entre a 
participação social e a pesquisa como 
elementos articulados na construção 
deste política e na melhoria da base de 
informação. 

A equalização das oportunidades e busca de 
qualidade permanente, capaz de atestar o 
desenvolvimento da cidadania autônoma e 
participativa, do pensamento científico e da 
competência técnica, mas, sobretudo, da 
compreensão crítica e política do mundo do 
trabalho e da história de vida de cada 
trabalhador (PPC, 2012, p. 14). 

Neste ponto os textos falam a 
mesma língua independente 
da utilização de termos 
diferenciados, as abordagens 
são congruentes. 
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(continuação) 

LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL 
DE 1999. 

Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras 

providências 

DOCUMENTO BASE DO PROEJA 
AGOSTO DE 2007 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE INFORMÁTICA DO PROEJA – 

2006 
Revisado em 2012 

OBSERVAÇÕES 

 

6 

A garantia de 
continuidade e 
permanência do 
processo educativo. 

A compreensão e consideração dos 
tempos e espaços de formação dos 
sujeitos da aprendizagem (BRASIL, 
2007, p. 47). 

Percebe-se, portanto, que todos os 
conhecimentos trabalhados ou não no 
universo escolar terminam por transcender 
as ementas e objetivos de cada 
planejamento, o que não deve ser entendido 
como um aspecto negativo do processo de 
ensino-aprendizagem, mas como um 
aspecto positivo em si próprio, haja vista 
apontar para a tomada de decisões coletivas 
e passíveis de novos rumos e direções em 
todo o processo educativo (PPC, 2012, p. 
15).  

Percebe-se que o PPC tem a 
intenção de que o processo 
educativo tenha uma garantia 
de continuidade, não apenas 
nos conhecimentos 
trabalhados, mas também 
através do seu processo de 
avaliação, permitindo ao 
estudante que o mesmo possa 
ser retro alimentado e 
reorientado no intuito positivo 
de o impulsionar adiante. 
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(continuação) 

LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL 
DE 1999. 

Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras 

providências 

DOCUMENTO BASE DO PROEJA 
AGOSTO DE 2007 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE INFORMÁTICA DO PROEJA – 

2006 
Revisado em 2012 

OBSERVAÇÕES 

 

7 
A permanente 
avaliação crítica do 
processo educativo 

A valorização dos diferentes saberes no 
processo educativo (BRASIL, 2007, p. 
47). De qualquer maneira, independente 
da forma de organização e das 
estratégias adotadas para a construção 
do currículo integrado, torna-se 
imperativo o diálogo entre as 
experiências que estão em andamento, 
o diagnóstico das realidades e 
demandas locais e a existência de um 
planejamento construído e executado 
de maneira coletiva e democrática. Isso 
implica a necessidade encontros 
pedagógicos periódicos de todos os 
sujeitos envolvidos no projeto, 
professores, estudantes, gestores, 
servidores e comunidade (BRASIL, 
2007, p. 51) 

O que, de forma alguma, entende a negação 
dos conhecimentos historicamente 
acumulados pela humanidade e a 
necessidade de atividades sequenciais de 
planejamento, avaliação e ensino-
aprendizagem; do contrário, o que se propõe 
é a relação articulada dos saberes populares 
com os reconhecidos como científicos, numa 
perspectiva de diálogo e revisão constantes 
(PPC, 2012, p. 15). 
Para cumprir as suas funções diagnóstica, 
processual, somativa e formativa é 
necessário que se tenha uma avaliação 
atenta, contínua, qualitativa, integradora, 
capaz de retroalimentar, reorientar e 
impulsionar a aprendizagem do estudante 
(PPC, 2012, p. 65). 

Mais uma vez encontramos 
afinidade entre os textos em 
relação a proposta pela PNEA 
de uma permanente avaliação 
do processo educativo. 
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(conclusão) 

LEI Nº 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 
1999. 

Dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências 

DOCUMENTO BASE DO 
PROEJA 

AGOSTO DE 2007 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 
CURSO DE INFORMÁTICA DO PROEJA – 

2006 
Revisado em 2012 

OBSERVAÇÕES 

 

8 
A abordagem articulada das 
questões ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais 

Não identificado no texto. Não identificado no texto. 

Aqui acredito ser um ponto a 
ser observado com mais 
atenção, pois em nenhum 
momento é abordado nos dois 
documentos as questões 
ambientais, nem em âmbito 
local que acredito ser o mínimo 
que deveria ser abordado. 
Seria interessante em uma 
próxima revisão do curso que 
esse item fosse analisado com 
carinho pelos responsáveis. 

9 
O reconhecimento e o respeito 
à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural. 

A escola vinculada à realidade 
dos sujeitos (BRASIL, 2007, p. 
47). 

No terceiro princípio, quanto à 
contextualização e diversidade, dizem 
respeito à necessidade de buscar 
constantemente contextualizar os 
conhecimentos a serem trabalhados, o que 
quer dizer a possibilidade de subjetivar as 
diversas realidades de vida dos estudantes 
no processo de produção dos conhecimentos 
em sala de aula (PPC, 2012, p. 16). 

Tanto o PPC, como o 
documento base deixa claro o 
respeito à pluralidade e 
diversidade individual, 
mostrando estar em 
consonância com a PNEA. 

Fonte: Dados da Pesquisa extraídos dos seguintes documentos: Projeto Pedagógico de Curso; Documento Base do PROEJA; Política Nacional de Educação 
Ambiental. 
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A situação em que não há identificação no texto é, a nosso ver a mais 

preocupante, pois se trata diretamente do olhar da PNEA em relação à abordagem 

articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, e em 

nenhum momento nos textos pesquisados é citado de alguma forma essa 

abordagem, mesmo o PPC sendo elaborado anteriormente ao Documento base e o 

mesmo não mencionar também nada a respeito, houve uma revisão posterior ao 

qual poderia ser inclusa tal questão. Não significando que não exista uma 

abordagem sendo feita dentro de sala de aula, porém não existe uma identificação 

nos textos que guiam o curso em si, sendo documentos que norteiam o curso e por 

consequência quem estiver trabalhando com o mesmo. Mesmo considerando que a 

educação ambiental não é a salvadora do planeta, porém como explicita bem 

Reigota (2006, p.12): 

 

Claro que a educação ambiental por si só não resolverá os complexos 
problemas ambientais planetários. No entanto ela pode influir decisivamente 
para isso, quando forma cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. 
Tendo consciência e conhecimento da problemática global e atuando na 
sua comunidade, haverá uma mudança no sistema, que se não é de 
resultados imediatos, visíveis, também não será sem efeitos concretos. 

 

5.2 Resultados do questionário 

 

Além da análise dos documentos pertinentes ao curso, também foi estudado a 

população interna, mais especificamente o corpo docente do curso de informática do 

PROEJA, um programa que une a educação profissional e a educação básica na 

Modalidade de Jovens e Adultos, conforme informado no capitulo 2, sub item 2.3, 

atendendo a população no nível do ensino médio. Este corpo docente é formado por 

professores oriundos não somente da cidade de Vitória da Conquista, mas também 

de locais diferentes do estado da Bahia e de Minas Gerais, dos dezenove 

professores atuantes no semestre de 2013.2 que atendem cerca de sessenta 

estudantes com idades que variam dos dezoito aos cinquenta anos, somente treze 

docentes se comprometeram a fazer parte da pesquisa,conforme Tabela 1, isso nos 

faz acreditar que o programa fica mais enriquecido culturalmente permitindo uma 

troca de experiências de diversos saberes, aumentando a possibilidade da educação 

ambiental ocorrer de uma forma mais natural. Contudo, estamos cientes que o grupo 



75 

 

7
5

 

 

 

de professores participantes é pequeno o que nos impede de avançar 

generalizações mais amplas. A análise das respostas dos questionários nos auxilia 

na compreensão da presença/ausência da educação ambiental no curso de 

Informática do PROEJA do IFBA de Vitória da Conquista. 

 

Tabela 1 – Naturalidade do corpo docente do curso de Informática da modalidade 

PROEJA do IFBA - Campus de Vitória da Conquista que responderam a pesquisa 

no ano de 2013.2 

Município 2013 

Vitória da Conquista – BA 7 
Salvador – BA 3 
Jequié – BA 1 
Porteirinha – MG 1 
Tremendal– BA 1 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Além da diferença cultural,que permite essa troca enriquecedora, as 

diferenças de idade deste público conforme Gráfico 1, permitiria também uma troca 

de experiências enriquecedora da ação pedagógica. 

Gráfico 1 – Faixa Etária do Corpo Docente do PROEJA no ano de 2013. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

População com público masculino bem superior ao feminino, com graduações 

e especializações lato e stricto sensu bem variadas, como destacado no Gráfico 
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2.Entre os participantes encontramos apenas dois com formações em áreas que 

envolvem o meio ambiente, como comprova os Gráficos 3 e 4. 

 

Gráfico 2 – Sexo referente ao Corpo Docente do PROEJA. 
      Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Gráfico 3– Graduação do Corpo Docente, dados colhidos no ano de 2013.2. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Gráfico 4 – Especializações lato e stricto sensu do corpo docente do PROEJA 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 

Em um segundo momento a pesquisa após passar pela parte de análise 

documental, procurou destrinchar o que foi respondido no questionário por parte do 

corpo docenteatravés das descrições dos dados mediantes gráficos e suas analises 

correspondentes, para tentar perceber as atitudes e preocupação dos mesmos em 

relação ao meio ambiente e a educação ambiental dentro do contexto do PROEJA. 

Após uma primeira parte que aborda questões pessoais e profissionais, na nona 

pergunta procurou-se saber se havia uma preocupação por parte da população 

envolvida na pesquisa sobre o ambiente em que vive e quais eram suas atitudes 

cotidianas para cuidar do mesmo e tivemos como resposta um resultado unanime 

com cem por cento dos questionados respondendo que sim, todos se preocupam 

com o ambiente que vivem. 
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E na décima pergunta foi feito uma categorização de temas percebendo como 

descrito no Gráfico 5, dentre outros descritos, que as três grandes preocupações 

estão na reciclagem e no descarte correto dos resíduos orgânicos e inorgânicos, 

seguido do uso correto da água no intuito da economia e não sujar os ambientes 

jogando o lixo no chão. 

 

Gráfico 5 – Atitudes do Corpo Docente no cotidiano para a preservação do ambiente. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Percebida a preocupação com o meio em que vive, partirmos para verificar 

qual a concepção que o investigado possui em relação ao meio ambiente, de acordo 

com a pergunta dez do questionário, utilizando como princípios classificatórios as 

tipologias abordadas por Reigota (1995). Diante das respostas dos 

participantes,ficou evidente que a maioria do corpo docente, em um total de 10, 

possui uma visão globalizante na qual o meio é integrado pela natureza e sociedade, 

apenasdois professores compartilham a visão naturalista na qual o meio aparece 

como sinônimo de natureza intocada, caracterizando-se tipicamente pelos aspectos 

naturais na qual o homem não faz parte e um docente considera o meioem uma 

visão antropocêntrica na qual o meio é fonte dos recursos naturais para 

sobrevivência do ser humano. (videGráfico 6). 
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Meio Ambiente é tudo que faz a fauna e a flora viver no seu habitat. 
(Participante 1). 
Como atuo nas áreas das Ciências Biológicas, Ambiental e da Segurança 
do Trabalho, costumo conceituar o meio ambiente em três vertentes. O 
meio ambiente natural ou físico (flora, fauna, mares, rios, ar atmosférico, 
etc.); o meio ambiente artificial, que compreende o espaço urbano fechado 
(edificações) e o espaço urbano aberto (espaços livres em geral, como, por 
exemplo, praças, ruas, etc.). Desta forma, conceituamos o Meio Ambiente, 
como a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais 
que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas 
formas. (Participante 2). 
O meio em que vivemos. (Participante 3). 
Concebo Meio Ambiente como a interação do homem com o ambiente que 
o cerca (nos aspectos biológicos, físicos, químicos). (Participante 4). 
Todo o espaço onde vivemos. (Participante 5). 
Espaço do qual fazemos parte. (Participante 6). 
É todo espaço do planeta habitado. (Participante 7). 

Ambiente a qual vivemos.(Participante8). 

Espaço onde vida coexistem. (Participante 9). 
Local que o homem está inserido e que realiza todas as modificações. 
(Participante 10). 
Lugar de preservação, de uma natureza perfeita. (Participante 11). 
O ambiente no qual estamos inseridos, e como a relação humana interfere 
neste meio e nos outros adjacente. (Participante 12). 
É todo espaço onde a vida se faz presente. (Participante 13). 

 

Gráfico 6 – Concepções do Corpo Docente em relação ao Meio Ambiente. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Procurou-se saber se o corpo docente está inserido em alguma pesquisa 

envolvendo o meio ambiente, no sentido de verificar a proximidade do mesmo em 

relação ao tema pesquisado, e como resposta tivemos uma pequena parcela do 
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corpo docente envolvido em alguma pesquisa relacionada ao meio ambiente, como 

mostra o Gráfico 7. 

Gráfico 7– Possui alguma pesquisa ou está inserido em alguma pesquisa em relação ao 
Meio Ambiente. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Dos treze participantes apenas quatro estão inseridos em pesquisas que 

envolvem o meio ambiente, como descritos nos depoimentos abaixo: 

 

Tenho um projeto apresentado a Coordenação de Meio Ambiente do IFBa. 
Campus de Vitória da Conquista, objetivando a implantação do viveiro de 
mudas de árvores que possam ser utilizadas nas áreas urbanas, tanto da 
sede do município, como na zona rural. Este projeto objetiva a melhoria e o 
aumento da área verde do município de Vitória da Conquista, adequando ao 
que é recomendado cientificamente. (Participante 2) 
Reuso e destinação correta de REEE.(Participante5) 
Uso de energias renováveis, especificamente na área de energia solar. 
(Participante 10) 
Fontes alternativas de energia (eólica, biodigestores, etc.). (Participante 12) 

 

No intuito de perceber do corpo docente seus conhecimentos prévios sobre 

as leis que envolvem o PROEJA e a PNEA,e se o que é aplicado na prática vem a 

respeitar documentos que norteiam o curso, foi feita uma pergunta sobre o se os 

mesmos possuem conhecimento da Lei No 9.795, de 27 DE ABRIL DE 1999 que 

institui a PNEA.Ficou percebido que sua grande maioria desconhece a PNEA como 

descrito no Gráfico 8. 
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Gráfico 8– Pergunta ao corpo docente se possuem conhecimento da Lei No 9.795, de 27 DE 
ABRIL DE 1999 que institui a PNEA. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Complementando a pergunta acima, foi solicitado aos docentes que 

discorressem sobre seus conhecimentos sobre a PNEA.Os docentes que já tinham 

ciência da lei descreveram o seu conhecimento e os docentes que não tinham 

conhecimento da mesma informaram o que imaginavamser. Dos treze investigados, 

apenas seis responderam a pergunta no questionário,nos fornecendo as seguintes 

descrições: 

 

A Lei define o que seja a educação ambiental e 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. (Participante 2). 
Imagino que seja um plano estabelecendo políticas e diretrizes para tratar 
da questão ambiental nos currículos escolares. (Participante 3). 
Penso que seja uma lei que esteja inserida no contexto da vida com 
sustentabilidade, cabendo a educação o papel de conscientizar as pessoas 
para uma vida harmoniosa com a natureza.(Participante 4). 
Programa de políticas e ensino ambientais.(Participante 6). 
Realmente desconhecia a lei. No entanto, tinha conhecimento que todas as 
disciplinas têm responsabilidade em trabalhar com o tema Meio 
Ambiente.(Participante 7). 
A inserção dos conhecimentos na interdisciplinaridade das matrizes 
curriculares dos cursos.(Participante 12). 

 

 Ainda no intuito de aprofundar no cotidiano de sala de aula do professor, foi        

feito uma pergunta que leva o mesmo a seguinte questão: Em sua opinião, é 

importante o professor trabalhar sobre temas relacionados ao meio ambiente em 
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sala de aula? E todos concordam que sim, é importante trabalhar com o tema meio 

ambiente em sala de aula, porém, uma pergunta conjunta a essa anterior vai mais 

além de um simples sim ou não, é indagar esse sujeito do porquê se trabalhar com 

este tema em sala de aula, qual a perspectiva de se trabalhar com o tema meio 

ambiente para a formação do estudante. Na carta de Belgrado foram definidos seis 

objetivos indicativos da educação ambiental: Tomada de Consciência; 

Conhecimentos; Atitudes; Aptidões; Capacidade de Avaliação e Participação. No 

capítulo3, subitem 3.1 quando é falado sobre o histórico da educação ambiental, 

estes objetivos são melhor detalhados, assim facilitará uma melhor compreensão 

por parte do leitor. Diante desses objetivos da Carta de Belgrado é que foram 

analisadas as respostas desse porquê de se trabalhar com o tema meio ambiente 

em sala de aula e como resposta (vide Gráfico 9) tivemos a grande maioria 

enquadrada no objetivo de tomada de consciência onde a meta é ajudar as pessoas 

e os grupos sociais a adquirirem maior sensibilidade e consciência do meio 

ambiente em geral e dos seus problemas, seguido do objetivo de conhecimentos 

que possui o intuito de ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir uma 

compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas 

associados e da presença e função da humanidade neles, o que necessita uma 

responsabilidade crítica e por fim uma maioria se enquadra no objetivo de atitudes 

que possibilita ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais e 

um profundo interesse pelo meio ambiente que os impulsione a participar ativamente  

na sua proteção e melhoria. 
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Gráfico 9– Porque se trabalhar com o tema meio ambiente em sala de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Depois da preocupação em saber do professor sobre a importância de se 

trabalhar com o tema meio ambiente em sala de aula, esta pesquisa procurou 

verificar se estavam sendo feitas abordagens envolvendo o tema meio ambiente 

conforme Gráfico 10e quais eram que estavam sendo realizadas pelos mesmos em 

sala e dos treze questionados apenas nove responderam a tal questão. Dando a 

entender que as quatro negativas poderiam não estar trabalhando com o tema. 

 

 Gráfico 10– Pergunta ao corpo Docente se é abordado em sala de aula o tema meio 
ambiente. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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As abordagens mais citadas pelo corpo docente pesquisado foram: 

Reciclagem e descarte adequado, seguido de trabalho de conscientização com o 

mesmo número de economia de energia e por último plantar árvores. Como se trata 

de um curso de informática é esperado ter o descarte e a reciclagem como 

abordagens mais citadas, já que a maioria das disciplinas são técnicas envolvendo a 

área direta da informática, seguido de consumo de energia, pois é a tendência do 

que é chamado de TI Verde, uma tendência mundial voltada para o impacto dos 

recursos tecnológicos no meio ambiente. A preocupação dessa tendência está 

desde a utilização mais eficiente de energia, recursos e insumos na produção de 

tecnologia, assim como uso de matéria prima e substâncias menos tóxicas na 

fabricação, abrange recursos tecnológicos que consumam menos energia, que não 

agridam o meio ambiente na sua utilização operação e por fim não proporcione ou 

minimize impactos no seu descarte, permitindo reciclagem e reutilização (vide 

Gráfico 11). 

 

 
Gráfico 11– Pergunta ao corpo Docente das abordagens feita em sala de aula. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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Na tentativa de perceber do corpo docente se a abordagem da educação 

ambiental trabalhada transpassava os muros da escola, foi perguntado ao mesmo 

qual era o espaço trabalhado para a educação ambiental, sugerindo como 

possibilidades os seguintes locais: Espaço Escolar; Comunidade Local; Áreas 

Preservadas; Outros. E o resultado fica explicito no Gráfico 12 abaixo. 

Gráfico 12 – Pergunta ao corpo Docente do espaço utilizado para educação ambiental. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

E por último, porém não menos importante a pergunta que dá um fechamento 

às outras, pois ela reflete um efeito final que é como acontece essa interação 

professor/estudante, pois é no método que isso será definido, afinal o interesse final 

de qualquer instituição de ensino é o estudante e como ele irá recepcionar e 

apreender todos aqueles conteúdos inclusive a educação ambiental como é o caso 

especifico desta pesquisa. Para isso foi usado como princípios as metodologias 

apresentadas por Reigota (2006), como é explicitado no capitulo 3, subitem 3.2.1, 

caso o leitor queira se aprofundar no quesito.O corpo docente pesquisado utiliza na 

sua grande maioria para empregar seus ensinamentos a metodologia especificada 

por Reigota como Ativa, em que os estudantes fazem experiências sobre o tema, 

seguido de analítico, em que os estudantes completam sua descrição com dados e 

informações e respondem a uma série de questões sobre o tema, alguns 

professores usam várias metodologias durante o percurso, por último a metodologia 

menos empregada é a descritiva, onde os estudantes aprendem definição de 

conceitos e descrevem o que eles puderam observar e o método passivo, em que só 

o professor fala, não foi citado em nenhum momento. Vide Gráfico 13. 
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Gráfico 13– Pergunta ao corpo Docente da metodologia utilizada para educação ambiental. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Após analises minuciosas feitas nos documentos que envolvem e norteiam o 

curso de informática do PROEJA Campus de Vitória da Conquista esta pesquisa 

chega à conclusão de que tanto o Documento Base, como o PPC do curso 

consegue atender na sua grande maioria as exigências feitas pela PNEA, porém no 

que tange a educação ambiental ambos os documentos deixam a desejar. Quando o 

assunto se trata da formação humana e técnica os documentos conseguem atender 

de uma forma mais generalizada, falando da integração mais no sentido da relação 

homem/trabalho. No quesito da concepção do meio ambiente na sua totalidade o 

documento base atende bem este quesito da PNEA, porém o PPC apenas na 

ementa da disciplina de Segurança, Meio Ambiente e Saúde destaca a relação do 

meio ambiente a estreitando apenas para com a ação do homem em relação a 

mesma, destacando assim uma visão antropocêntrica. 

Ambos os documentos permitem a possibilidade solicitada pela PNEA de uma 

interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, deixando a multidisciplinaridade para 

organização da matriz curricular do curso, que permite uma integração das mais 

variadas disciplinas, permeando por um universo de disciplinas do ensino médio ao 

mesmo tempo em que o estudante adentra o universo de disciplinas técnicas, 

permitindo ao mesmo conseguir apreender variados conhecimentos simultâneos que 

o permitirá adentrar o mundo do trabalho com um conhecimento a mais do que os 

estudantes do ensino médio formal.  E o mais interessante é que todos 
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osdocumentos permitem a esse estudante que terá a possibilidade de vivenciar essa 

proposta uma possibilidade de uma educação e um processo educativo continuado, 

onde o estudante possa ser retro alimentado e reorientado no intuito positivo de o 

impulsionar adiante. 

Um ponto importante tratado por ambos os documentos para atender a PNEA 

é o respeito a pluralidade e diversidade cultural do estudante, fazendo com que 

essas características sejam aproveitadas em sala como experiências ricas que veem 

a somar no processo educativo.  

Porém um ponto negativo em que os mesmos documentos deixam a desejar 

é no quesito das abordagens das questões ambientais. Em nenhum momento os 

mesmos permitem um diálogo em relação ao assunto, construindo assim uma 

brecha de possibilidade para se trabalhar em futuras revisões dos mesmos, pois a 

abordagem articulada das questões locais, regionais, nacionais e globais é que 

permitirão ao indivíduo a se localizar como ser integrante e perceber as demandas 

necessárias do ambiente a sua volta, não como mero expectador e sim como ser 

participante e ativo de um ambiente ao qual ele faz parte.   

Em relação ao que foi exposto pelo corpo docente, percebe se tratar de 

professores gabaritados, com todos indo além da sua graduação, procurando se 

especializar, porém quase nenhuma especialização, capacitação ou pesquisa que 

abrange a área ambiental. Os mesmos demonstraram possuir uma visão 

globalizante do meio ambiente, compactuando na sua grande maioria em uma 

preocupação constante sobre a preservação do mesmo, porém, com poucas 

práticas que reflita no seu ambiente de trabalho e por consequência na 

transformação do ser ambientalmente mais crítico capaz de transformar seu meio, 

apesar da grande maioria informar que utilizam o espaço escolar para a educação 

ambiental e uma metodologia ativa onde permite os estudantes fazerem 

experiências sobre o tema. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A EJA no decorrer da história ficou marcada por políticas públicas 

descontinuadas, sem uma efetividade no avanço do analfabetismo no Brasil como é 

demonstrado em determinados momentos nesta pesquisa. Os jovens e adultos 

desde o início do ensino no Brasil com a educação profissional, foram indivíduos 

desvalidos como escravos, órfãos e mendigos ou sujeitos a uma educação 

subalterna e subserviente.  

Após a reforma Capanema em 1937, o ensino profissional se uniu ao ensino 

médio e o ingresso às escolas exigiam exames admissionais, hoje em dia, quase 

oitenta anos depois ainda percebemos semelhanças nas regras e no modelo 

estabelecido. O PROEJA é exatamente a junção de ambos, o ensino profissional 

unido ao ensino médio com a proposta de além de formar um cidadão para o mundo 

do trabalho, formar também um cidadão crítico e atuante na sociedade. 

Com as demandas atuais e a preocupação gritante em relação ao meio 

ambiente desde a década de sessenta com a divulgação do livro da americana 

Raquel Carson“Primavera Silenciosa” (1962), e com as criações das leis que regulam 

políticas que envolvem o meio ambiente, como a Constituição Federal de 1988, a 

PNEA, os PCNS’s e outros,a proposta não é mais formar apenas estudantes para 

atuarem no mundo do trabalho e ser um cidadão atuante na sua sociedade sem se 

preocupar com o meio que vive. A preocupação é formar cidadão atuantes e 

conscientes do meio que vive e de suas responsabilidades para com o mesmo em 
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todos os aspectos (naturais, políticos, econômicos, sociais, culturais, estéticos, entre 

outros), e esta preocupação infelizmente não foi percebida no curso de informática 

do PROEJA no IFBA - Campus de Vitória da Conquista, a não ser em disciplinas 

especificas como SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) e Biologia. 

Os estudantes do PROEJA apresentam especificidades diferentes dos 

estudantes do ensino médio regular, suas experiências de vida e suas 

particularidades devem ser respeitadas, assim a metodologia utilizada no 

desenvolvimento e na abordagem dos conteúdos programáticos deve ser 

diferenciada, evidenciando a importância de vincular os conteúdos das disciplinas a 

sua realidade possibilitando que se percebam como parte da história.Outro problema 

percebido nesta pesquisa foi à falta de capacitação na área de educação ambiental, 

para que os professores que trabalham com essa modalidade diferenciada de 

ensino, muitas vezes, não se encontrem desnorteados por não saberem como 

desenvolver projetos voltados à educação ambiental com um público tão 

heterogênico. 

Com base neste estudo sobre a aplicação da PNEA no PROEJA do campus 

de Vitória da Conquista – Bahia, esta pesquisa permite a nosso ver uma percepção 

de que o curso de informática do PROEJA de Vitória da Conquista com força de 

vontade em futuras revisões do curso e uma visão tecnicista intermediando com 

outra visão, poderá abranger a todas as diretrizes da PNEA e das demandas de uma 

sociedade mais sustentável com uma visão do ser humano mais integrado ao meio 

ambiente, possibilitando formar estudantes ambientalmente mais críticos e capazes 

de possibilitar transformações mais pontuais nas suas interações com o meio que 

vive. Pra isso acredito que uma educação ambiental enraizada no projeto de curso, 

pulverizada em toda matriz curricular de uma forma que permita uma 

interdisciplinaridade e que as ementas permitam as disciplinas trabalharem o meio 

ambiente como tema transversal dialogando em sincronia com as mesmas, seja uma 

ação mais pontual e que traria ao curso de uma forma mais efetiva e rápida a 

educação ambiental como parte do processo educativo. 

 

E por isso esta pesquisa será disponibilizada no intuito de contribuir para o 

IFBA como um possível novo olhar em futuras revisões do projeto pedagógico do 

curso, sugerindo nas suas revisões um envolvimento maiordos sujeitos que dele 



90 

 

9
0

 

 

 

fazem parte no cotidiano, como o corpo docente, discente e pedagógico, para que 

haja uma ação conjunta na reestruturação de um projeto mais aberto as 

preocupações ambientais e suas relações com o meio.Sendo assim será 

disponibilizada para compor o acervo da biblioteca do campus com a intenção de 

que os professores, gestores e estudantes venham a se debruçar e extrair os pontos 

positivos para somar ao curso e reconstruí-lo da melhor forma possível, como 

também exposta em momentos oportunos como atividades pedagógicas que 

envolvam o tema em questão.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Matriz Curricular do Curso Técnico de Nível Médio na Área de Informática na Modalidade de Educação Para 

Jovens e Adultos 

 

(continua) 

DISCIPLINAS 1º mod. 2º mod 3º mod. 4º mod. 5º mod. 6º mod 

 HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A 

NÚCLEO COMUM                   

Artes 40 2 48                

Biologia/Prog. Saúde 60 3 72 60 3 72 40 2 48          

Desenho Básico       40 2 48          

Física          60 3 72 60 3 72    

Geografia 60 3 72 60 3 72             

História 60 3 72 60 3 72             

Inglês       60 3 72 40 2 48       

Língua Portuguesa 60 3 72 60 3 72 80 4 96 40 2 48       

Matemática 60 3 72 60 3 72 60 3 72 40 2 48       

Química          60 3 72 60 3 72    

PARTE DIVERSIFICADA                   

Eletric.Básica / Instal.Elét.    40 2 48             

Eletrônica Básica       60 3 72          

Estatística Básica                40 2 48 

S.M.S. / Meio Ambiente       60 3 72          

Informatica Básica 60 3 72                

Inglês Técnico                60 3 72 

Matemática Financeira             40 2 48    

Produção Textual                60 3 48 

Sociol. Geral e do Trabalho          40 2 48       
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 (conclusão) 

DISCIPLINAS 1º mod. 2º mod 3º mod. 4º mod. 5º mod. 6º mod 

 HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A HORAS C.H.S C.H.A 

PARTE ESPECÍFICA                   

Administração de Redes             60 3 72    

Arquit. Comp / S.O.    60 3 72             

Ling. de Programação             60 3 72 60 3 72 

Manutenção de Comput.          60 3 72 60 3 72 60 3 72 

Projeto e Instal. de Redes             60 3 72 60 3 72 

Redes de Computadores          60 3 72       

Segurança de Redes                60 3 72 

SEMINARIOS INTERDI   53   53   47   42   53   40 

TOTAL SEMESTRAL 400 20 533 400 20 533 400 20 527 400 20 522 400 20 533 400 20 520 

TOTAL CURSO                  2400 

ESTÁGIO SUP. ou TCC                  360 

TOTAL GERAL                  2760 

 
 


