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RESUMO 
 
O desenvolvimento sustentável tornou-se um tema corrente na rotina escolar tendo em vista 
os desafios econômicos, sociais e ambientais relacionados ao processo de desenvolvimento. 
Neste sentido, observa-se a importância da percepção ambiental na formação dos técnicos 
em edificações em nível médio, destacando o caráter intervencionista da profissão referente 
aos impactos sócio ambientais causados pelas obras de construção civil. Para tanto foi 
desenvolvida pesquisa exploratória, com abordagem quantitativa e qualitativa. Desta forma, 
pode-se observar uma pré-disposição dos alunos em conhecer mais sobre o tema 
Desenvolvimento Sustentável, destacando a dificuldade em opinar sobre o assunto e 
discernir sobre seu papel de ator social neste contexto, demonstrando a necessidade de 
maiores esforços e debates interdisciplinares sobre estas problemáticas. 
 
Palavras-chaves: educação, sustentabilidade, edificações. 
 
 
RESUMEN 
 
El desarollo sostenible se há convertido em um tema candente em la  rutina a la luz de los 
factores difíciles econômicos, sociales y ambientales relacionados com el proceso de 
desarrollo. En este sentido, señala la importância de la percepción ambiental em la 
formación de técnicos en edificaciones de la escuela secundária, y el caracter 
intervencionista de la profesión relativa a los  impactos  ambientales  y sociales causados  
por las obras de construcción. Para esta investigación exploratória se desarrolló, com 
enfoque cuantitativo y cualitativo. Así, se observa uma predisposición de los alunos em la 
aprender más sobre el tema de desarrollo sostenible, y la dificuldad de tener opiniones al 
respecto y discernir sobre su papel como um actor social em este contexto, lo que demuestra 
la necesidad de mayores esfuerzos y debates interdisciplinares sobre estas cuestiones. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A percepção sobre o desenvolvimento sustentável é abrangente levando-se em consideração as 

diversas variáveis culturais, econômicas e sociais dos atores envolvidos. Torna-se interessante 

analisar esta perspectiva em referência aos estudantes, neste caso específico, alunos do ensino médio 

do Curso Integrado de Edificações da Unidade Federal de Ensino (IFS Campus Lagarto-SE).  

Neste sentido cabe salientar o grande desafio do modelo educacional integrado que geralmente 

recebe alunos  entre 14 e 16 anos saídos do ensino fundamental, e busca equalizar disciplinas do 

ensino médio juntamente com o ensino técnico profissionalizante, integralizados no período de 

quatro anos. Desta forma a instituição  recebe sujeitos com histórias e saberes diferenciados,  que 

em sua maioria  optam por uma profissão de forma incipiente, sem de fato conhecer o universo e as 

práticas  do ofício. 

Os futuros técnicos em edificações podem ser considerados modificadores ambientais, tanto 

de forma positiva quanto negativa, uma vez que transformam a paisagem, interagindo de 

forma intensa no meio ambiente, seja na utilização de diversos tipos de materiais, na gestão 

dos recursos, no destino rejeitos das obras em que são responsáveis, no recrutamento de 

mão de obra local, ou na execução de parecer técnico, inclusive em relação aos projetos, 

lembrando a necessidade de adequações à legislação ambiental vigente. Neste sentido 

observa-se a importância da percepção ambiental na formação dos técnicos em edificações. 

Com efeito, o Plano de Diretrizes da Educação Profissional (2008) formulado pelo MEC (Ministério 

da Educação) considera que: 

[...] a concepção de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) orienta os 
processos de formação com base nas premissas da integração e da 
articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos e 
do desenvolvimento da capacidade de investigação científica como 
dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários 
ao permanente exercício da laboralidade, que se traduzem nas ações  de 
ensino, pesquisa e extensão. Por outro lado, tendo em vista que é essencial 
à Educação Profissional e Tecnológica contribuir para o progresso 
socioeconômico, as atuais políticas dialogam efetivamente com as políticas 
sociais e econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas com 
enfoques locais e regionais. (Concepções e Diretrizes, MEC, 2008, p.09)  
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É importante notar que a concepção de formação ampla e atenta ao panorama social e econômico de 

cada localidade entra em consonância com as novas dinâmicas globalizadas, que exigem dos atores 

sociais um leque cada vez maior de competências e habilidades flexíveis e variáveis de acordo com 

os novos desafios.  

 

A intenção é superar  a visão althusseriana³ de instituição  escolar enquanto 
mero aparelho ideológico  do Estado, reprodutor dos valores da classe 
dominante e refletir em seu interior os interesses  contraditórios de uma 
sociedade de classes. Os  Institutos Federais  reservam aos protagonistas do 
processo educativo, além do incontestável papel de lidar com o 
conhecimento científico-tecnológico, uma práxis que revela os lugares 
ocupados por cada indivíduo no tecido social, que traz à tona as diferentes 
concepções  ideológicas e assegura aos sujeitos as condições de interpretar  
essa sociedade e exercer  sua cidadania na perspectiva de um país fundado 
na justiça, na equidade e na solidariedade. (Concepções e Diretrizes, MEC, 
2008, p.21) 
 

Percebe-se a transposição de uma categoria de ensino limitada e especialista, para a 

formação de atores sociais com visões mais amplas tanto do global quanto do local, 

preservando-se ainda o caráter especializado do ensino profissionalizante. Neste sentido é 

interessante conhecer aspectos sobre a percepção ambiental dos estudantes no tocante ao 

seu papel como futuros técnicos em edificações, cidadãos cuja reflexão crítica parte rumo 

ao que chamamos de desenvolvimento sustentável. 

 
 
2  REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 
A preocupação ambiental, bem como o desenvolvimento sustentável tornaram-se temas 

amplamente divulgados pelos meios de comunicação, embora percebamos inúmeros 

paradigmas  sedentos por reflexão, uma vez que podem ser observados  sob várias  bases 

conceituais. Neste sentido Leff (2006) esclarece sobre o perigo da apropriação da crise 

ambiental como um slogan um clichê (CAMARGO, 2007). No âmbito do ensino 

profissionalizante considera-se que: 

 
[...] Na construção de sua proposta pedagógica, façam-no com a 
propriedade que a sociedade está a exigir e se transformem em 
instrumentos sintonizados com as demandas sociais, econômicas e 
culturais, permeando-se das questões de diversidade cultural e de 
preservação ambiental, o que estará  a traduzir um compromisso pautado 
na ética da responsabilidade e do cuidado. (Concepções e Diretrizes, MEC, 
2008, p.28). 
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_____________ 
³ Louis, ALTHUSSER. Filósofo francês influente na filosofia marxista, conhecido como teórico das 
ideologias, cita como aparelhos ideológicos de Estado: A família, a igreja, a escola e demais instituições, com 
vistas à construção monolítica da organização social e manutenção das classes dominantes no poder. 
 
Desta forma, diante de inúmeras abordagens pode-se considerar o conceito de 

desenvolvimento sustentável proposto pelo Relatório de Brundtland em 1987, que constitui-

se  um marco no ambientalismo mundial, onde seria “A forma de desenvolvimento capaz de 

suprir às necessidades presentes da humanidade respeitando o direito das futuras gerações  

também usufruírem de um ambiente em equilíbrio”. 

A escola como espaço interdisciplinar partiria rumo ao debate e construção de 

conhecimento pautado nas realidades locais, o que infelizmente ainda não configura-se em 

boa parte das regiões no Brasil, tendo em vista sua grandeza territorial e identitária. Um 

aspecto importante a ser levado em consideração é a dificuldade de estabelecer uma 

“linguagem comum e definições claras sobre as propostas educacionais apresentadas 

socialmente que permitam uma comunicação inequívoca entre os múltiplos atores que 

compõem esse campo emergente” (LIMA, 2002).   

A inclusão de ações pedagógicas e práticas como visitas técnicas pautadas nos conteúdos 

abordados em sala de aula podem ampliar a percepção dos estudantes em relação às 

dinâmicas sócio ambientais de sua localidade, uma vez que as ementas das disciplinas 

diferem de acordo com a região onde localiza-se a instituição. Salienta-se desta forma a 

importância da percepção: 

 

[...] na mesma medida em que informação gera informação: usos e hábitos 
são signos do lugar informado que só se revela na medida em que é 
submetido a uma operação que expõe a lógica da sua linguagem. A essa 
operação dá-se o nome de percepção ambiental. (FERRARA, apud 
SANTOS, DALTRO et al, 2010). 
 

 
A seqüência de figuras a seguir apresentam visitas técnicas realizadas com as turmas de 

edificações a várias regiões do Estado de Sergipe, adequando os pontos de referencia 

visitados aos conteúdos abordados em sala de aula. De certo compreende-se  que muitas 

escolas não possuem condições financeiras  ou meio de transporte adequados para 

realização de viagens com os alunos mesmo no próprio estado de origem, embora possam 

ser realizadas excursões próximas à escola, inclusive nas áreas de  grande concentração 
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urbana, onde podem ser analisados diversos aspectos interdisciplinares que poderão ser 

estudados em sala de aula. 

 
 

     
Figuras 1, 2 e 3 - Visita a Hidrelétrica de Xingó e a  Cidade de Piranhas-AL, as margens do Rio  São 

Francisco, antes visto apenas  nos  livros.  Fonte: SIQUEIRA, R. R. Setembro de 2009 
 
 

       
Figuras 4, 5 e 6- Visita técnica interdisciplinar ao Parque Nacional da Serra de Itabaiana com o 

primeiro ano de edificações. Fonte: SIQUEIRA, R. R. Outubro de 2010. 
 

Neste sentido, deve-se atentar para questões intrínsecas propostas por MORAES (2010) que 

baseado em Dewey 4 salienta: 

Embora haja uma relação íntima e necessária entre experiência e educação, estas 
não  são diretamente equivalentes, pois algumas experiências  são deseducativas – 
tudo depende da qualidade  das experiências. A educação tradicional proporciona 
experiências erradas, porque a relação entre experiência passada (herança cultural 
a ser transmitida) e o futuro (para o que os jovens são preparados) não é de 
conexão, mas uma abstração, impondo-se por meio de um currículo fora da vida 
presente. A experiência na escola nota tem como referência o presente, conexão 
necessária entre passado e futuro, num continuum. Continuidade é, pois, uma das 
características básicas da experiência educativa. A outra é interação: experiência é 
a interação entre indivíduo, objetos e outras pessoas, devendo ser ajustada às 
necessidades e condições (estágio e desenvolvimento) dos alunos para ter valor 
educativo- o que não ocorre na educação tradicional. 

 

       
Figuras 7, 8 e 9 - Visita técnica região de Poço Redondo e a Grota do Angico, local onde  Lampião e seu 

bando foram mortos. Fonte: SIQUEIRA, R. R. Novembro de 2010. 
 

____________ 
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4 John, DEWEY, autor do livro Experiência e Educação, Editora Vozes, cuja resenha é apresentada por 
Amaury Cesar, MORAES, professor da Universidade de São Paulo (USP). Escola Alternativa: confronto entre 
a educação progressiva e a tradicional, entre a democratização do ensino e a herança autoritária. Jornal de 
Resenhas p.17, novembro de 2010 
 

       
Figuras 10, 11 e 12 -  Exposição realizada por alunos após a visita técnica, sob orientação dos 

professores  
Fonte: SIQUEIRA, R. R. Novembro de 2010. 

 
Neste sentido, os alunos puderam assimilar aspectos históricos e ambientais da região próxima ao 

rio São Francisco sob orientação dos professores responsáveis pelo grupo, o que pode ser 

considerada ação pedagógica exitosa, uma vez que a visita com enfoque interdisciplinar  

proporcionou  resgate vivencial  aos conteúdos abordados pelos professores de história, sociologia, 

geografia, filosofia  e língua portuguesa, além de reforçar os laços identitários dos alunos com  

símbolos da cultura Sergipana. Após as visitas técnicas foi realizada uma exposição cultural 

idealizada pelos alunos e professores responsáveis que puderam eleger os pontos mais significativos 

e todo o layout do evento.  

Desta forma observa-se o rico aporte entre a realidade e a construção de conhecimento baseados na 

percepção socioambiental das regiões do Estado de Sergipe. Segundo Robbins (2006, p.37) “[...] 

Uma definição geralmente aceita de aprendizagem é portanto, qualquer mudança relativamente 

permanente no comportamento que ocorre como resultado de uma experiência”. 

Para Guimarães (2006), a identidade profissional “se constrói com base na significação 

social da profissão, na revisão constante de significados sociais da profissão, na revisão das 

tradições”. Neste sentido a “construção da identidade educacional possui um significado 

diferente no sentido de estruturar e permear as relações que nela ocorrem naturalizando 

hábitos e registrando experiências” (SANTOS; MELO E SOUZA, 2010). 

 
2.1 O meio ambiente e a urgência do desenvolvimento: uma nova versão da natureza? 

 
Em pleno século XXI percebe-se ainda o olhar antropocêntrico da preocupação humana em 

relação à natureza, onde a noção de natureza útil, dessacralizada infelizmente ainda é 

colocada em prática em diversas ações antrópicas. Pode-se observar com base em Santos; 

Daltro Filho (2010) que esta visão “construída” da natureza implica diretamente em nossa 

dificuldade atual de perceber e solucionar as problemáticas ambientais. 
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Filósofos como Rosseau, Bacon e Descartes (apud SANTOS, 2008) tiveram interessantes 

reflexões acerca de novos posicionamentos frente à natureza, destacando a importância do 

método e da ciência como aliada do progresso. Neste processo de transformação tanto do 

homem quanto do meio ambiente e o conhecimento foram objeto de estudo, sob o risco de 

compartimentação dos saberes e distanciamento do caráter identitário do homem em relação 

a natureza, afinal o que não tinha “alma” poderia ser  dividido e dissecado (PORTO 

GONÇALVES, 1996). Desta forma compreende-se o quanto o homem tornou-se 

dicotomizado, uma vez que “a ciência não é um saber que paira acima dos homens, mas 

fruto de uma relação social instituída” (ibidem). 

  
[..] O parcelamento e a compartimentação dos saberes impedem apreender 
“o que está tecido junto”. [...] Trata-se de entender o pensamento que 
separa e que se reduz no lugar do pensamento que distingue e une. Não se 
trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento da 
totalidade, nem da análise pela síntese; é preciso conjugá-los. (MORIN, 
2000). 
 

Nesta perspectiva afloram os inúmeros questionamentos e problemáticas em nível global e 

local, uma vez que segundo Leff (2006) vivemos não somente uma crise ambiental, mas 

uma crise de pensamento, de conhecimento. Surge na necessidade de uma nova 

racionalidade, da qual vários pesquisadores e estudiosos analisam quais seriam as bases 

conceituais e práticas destas novas atitudes de pensar-refletir-agir. Uma vez que estas 

discussões reportam-se também a maneira da qual os apropriamos e nos identificamos com 

as diversas “naturezas construídas”, pontos fundamentais para o entendimento dos 

processos de desenvolvimento sustentável. “As sociedades humanas diferem amplamente 

entre si em termos de cultura, qualidade de vida e condições ambientais, e na percepção do 

significado dessas diferenças” (CAMARGO, 2003).  

Desta forma, ações pedagógicas que fomentam a busca por novos olhares acerca dos velhos 

problemas podem trazer soluções viáveis, uma vez que os estudantes, futuros profissionais  

estarão em consonância com as necessidades sócio ambientais das regiões onde estão 

inseridos. Nas figuras a seguir pode-se observar interações locais e seus impactos 

observados pelos alunos do curso de edificações.  
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  Figuras 13, 14, 15 e 16 - Apropriações  e impactos sob o meio ambiente  
Fonte: SIQUEIRA, R. R. Julho de 2010. 

 

          
 

  Figuras 17, 18, 19 e 20 - Visitas técnicas, observações e percepções ambientais 
Fonte: SIQUEIRA, R. R. Julho de 2010. 

 
Neste contexto, Ignacy Sachs (1993) converge para as óticas de Leff (2006) e Diegues 

(1996) onde a reflexão sobre o desenvolvimento sustentável e os impactos das atitudes 

humanas transcende a superficialidade dos veículos de comunicação em massa e submerge 

no cotidiano das relações sociais, na maneira com que nos apropriamos das técnicas para 

dominarmos o natural repaginando como moderno, velhos problemas (SANTOS, 2010).  

Neste sentido observa-se a importância da percepção ambiental na formação dos técnicos 

em edificações, destacando o caráter intervencionista da profissão referente aos impactos 

sócio ambientais causados no meio ambiente. Outro ponto importante refere-se à criação, 

gestão e gerenciamento dos projetos, lembrando a necessidade de adequações à legislação 

ambiental vigente e ao entendimento de construção sustentável. 

Segundo o IDHEA - Instituto para o Desenvolvimento da Habitação Ecológica, uma 

construção sustentável pode ser considerada como um “sistema construtivo que promove 

alterações conscientes no entorno, de forma a atender as necessidades de edificação e uso do 

homem moderno, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, garantindo qualidade 

de vida para as gerações atuais e futuras.”  

Sem conhecimento acerca da importância dos ecossistemas e do valor identitário dos 

territórios, corre-se o risco de planejar e implementar obras cujos impactos poderão ser 
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desastrosos do ponto de vista social e ambiental, sem possibilidade inclusive de serem 

mitigados. 

 

2.2 Curso de edificações: qualificação além da prática, adequação aos arranjos 

produtivos locais rumo à sustentabilidade.  

 

A matriz curricular dos cursos ofertados tem passado por modificações contínuas e 

necessárias de acordo com as novas demandas e avanços da tecnologia, a exemplo da 

utilização de programas de desenho assistido por computador (CAD). Percebe-se inclusive 

que a preocupação sócio-ambiental e soluções para problemas locais são abordados em 

diversas grades curriculares, como tema central, transversal ou interdisciplinar e com a 

criação de novos cursos em diversos níveis a exemplo do Agronegócio e do Curso em 

Saneamento Ambiental. Desta forma exige-se do profissional habilidades e competências 

além da prática e o desenvolvimento da capacidade de gestão alinhada às novas tendências 

de administração tanto em instituições públicas quanto privadas. Segundo informações 5 

coletadas no site do IFS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe) o 

técnico em edificações é um profissional habilitado para:  

 
[..] planejar, executar, orientar, controlar e fiscalizar trabalhos de 
Edificações, na área de Construção Civil, sob a supervisão do engenheiro 
civil ou arquiteto ou, eventualmente, sob sua própria responsabilidade, 
como autônomo, respeitando os limites de sua atuação estabelecidos em  
lei. [...]. O curso terá como objetivo formar profissionais habilitados em 
Edificações, na Área de Construção Civil, para atuar de forma competente 
como autônomo, empregado ou empregador, em escritórios, construtoras, 
órgãos públicos, fábricas ou laboratórios, atentos às necessidades sociais, à 
evolução tecnológica e à preservação ambiental.  
 

Segundo informações do MEC, a histórica da Rede Federal de Ensino Profissional, 

Científica e Tecnológica iniciou-se no ano de 1909 do séc. XX, quando Nilo Peçanha, 

Presidente da República criou 19 escolas de Aprendizes e Artífices nos vários Estados da 

Federação. Na figura a seguir pode-se observar a foto da Escola de Aprendizes e Artífices 

de Sergipe e a indicação das nomenclaturas ao longo dos anos.   
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Figura 21 – Escola de Aprendizes e Artífices de Sergipe 
Fonte: Arquivo MEC- disponível em www.mec.gov.br 

 
 
 

________________ 
5 http://www.idhea.com.br/pdf/entrevista.pdf  acesso 02.01.2011. 
 
O IFS Sergipe foi fundado em 1º de maio de 1911 como Escola de Aprendizes e Artífices, 

passado por diversas mudanças e nomenclaturas ETF (Escola Técnica Federal, CEFET 

Centro Federal de Educação Tecnológica) acompanhando o avanço da Rede Federal de 

Educação Tecnológica e regulamentações expressas na nova LDB (Lei de diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira- nº 9.394/96).  

Já o IFS Campus Lagarto, foi criado em fevereiro de 1995, como Unidade Descentralizada 

de Ensino (UNED), tendo como sede o IFS Campus Aracaju localizado na capital do 

Estado. Desta forma o Instituto Federal de Ensino de Sergipe conta com os campi: Aracaju, 

Lagarto e São Cristóvão, além de um núcleo em Propriá. Com o Programa de expansão da 

Educação Profissional e Tecnológica da Educação (PDE) está prevista a construção de mais 

3 campi no Estado de Sergipe, nas cidades de Estância, Nossa Senhora da Glória e 

Itabaiana. 

A definição das localidades contempladas orientou-se por uma abordagem 
multidisciplinar, fundamentada em analise critica de variáveis geográficas, 
demográficas, socioambientais, econômicas e culturais, com destaque para 
as seguintes finalidades: distribuição territorial equilibrada das novas 
unidades de ensino; cobertura do maior número possível de meso-regiões 
em cada Unidade da Federação; proximidade das novas unidades de ensino 
aos Arranjos Produtivos Locais instalados e em desenvolvimento; 
interiorização da oferta pública de educação profissional e de ensino 
superior; redução dos fluxos migratórios originados nas regiões 
interioranas com destino aos principais centros urbanos; aproveitamento de 
infra-estruturas físicas existentes; identificação de potenciais parcerias. 6 
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Figura 22 - Indicação dos campi do Instituto Federal de Ensino no Estado de Sergipe em consonância 
com os Territórios de Planejamento proposto pelo Governo Estadual, consultas públicas e arranjos 

produtivos locais. Fonte: Site www.ifs.edu.br e Governo do Estado de Sergipe/Secretaria de 
Planejamento 

 

 
______________ 

 
6http://www.cefetop.edu.br/cursos/cursos/cursos-tecnicos-integrados-com-ensino-medio/edificacoes 
 

3 METODOLOGIA  

 

Pesquisa exploratória com observação participante sistemática. Quanto a abordagem  

quantitativa e qualitativa. Foram utilizados como técnicas de pesquisa: diários de 

observação e questionários com perguntas abertas. O tempo disponibilizado para o 

preenchimento foi de 30 minutos, destacando que os alunos não puderam consultar a 

internet e livros durante o preenchimento. 

O universo da pesquisa foi formado por 115 estudantes do Curso Técnico em Edificações 

Integrado regularmente matriculados. Neste sentido, a amostra foi composta por 91 alunos, 

com idades variando entre 13 e 19 anos. 

Durante os anos de 2009 e 2010 foram observadas as turmas do ensino médio integrado do 

curso de edificações em diversas situações, a saber: aulas nos laboratórios, visitas técnicas e 

estudos direcionados para a Semana de Ciência e Tecnologia e Congresso Norte e Nordeste 

de Pesquisa e Inovação – CONNEPI 2010.  

1ª Etapa: Observações iniciais e pesquisas bibliográficas; 

2ª Etapa: Autorização para a pesquisa, início das observações sistemáticas; 

3ª Etapa: Formulação do questionário; 

4º Etapa: Aplicação do questionário e tabulação dos dados; 

5ª Etapa: Análise dos dados;  
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6º Etapa: Formatação e apresentação dos dados. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
De acordo com as informações coletadas nos questionários pode-se verificar que os alunos 

esforçaram-se no intuito de opinar sobre o tema desenvolvimento sustentável, neste sentido 

71,43% dos entrevistados sinalizaram como a forma de crescimento ou desenvolvimento 

que visa “proteger”, “não desmatar as florestas”, “ordenar o crescimento das cidades”, 

embora alguns alunos (4,39%) confundiram desenvolvimento sustentável com o “processo 

de destruição da natureza”, ou como “forma de obtenção de lucro para os seres humanos”. 

Demonstrando que o tema precisa ser melhor trabalhado na disciplinas, com vistas a 

familiarizar os alunos  com as problemática ligadas ao assunto, visto que é amplamente 

interdisciplinar. Lembrando que 24,18% disseram não saber o que é desenvolvimento 

sustentável.  

Quando questionados sobre possíveis contribuições em prol do desenvolvimento sustentável 

(referindo-se a condição de alunos do Curso de Edificações), 28,57% dos entrevistados 

citaram contribuir de alguma forma, entre elas: acondicionando o lixo em recipientes 

apropriados, sugerindo a pintura de cômodos com cores claras visando a economia de 

energia, entre outras ações. Deve-se destacar inclusive que algumas ações infelizmente não 

condizem com a realidade da cidade de Lagarto, principalmente no quesito “reciclagem de 

lixo. Alguns alunos citaram como iniciativa a separação dos resíduos e a reciclagem, mas é 

de conhecimento da população que não há coleta seletiva de resíduos na cidade, estando por 

tanto equivocada a percepção do (a) aluno (a).  

Em consonância, 53,85% dos entrevistados afirmaram não contribuir com o 

desenvolvimento sustentável. Neste sentido vale destacar que a falta de entendimento 

referente às ações “sustentáveis” implicou na falta de percepção dos alunos no 

reconhecimento de ações em seu dia-a-dia. Muitos alunos sinalizaram que se conhecessem 

mais detalhes sobre o tema poderiam reconhecer se de fato colaboram ou não. 

Em referência às visitas técnicas como práticas pedagógicas, 92,30% dos alunos 

consideraram como válida no processo de aprendizado e na construção de conhecimento 

sócio ambiental de Sergipe. Neste sentido, merecem destaque alguns depoimentos que 

sinalizaram a importância do acompanhamento, orientação de professores nas visitas, bem 

como a contextualização do local visitado com os temas abordados em sala de aula. 

Percebe-se desta forma que alguns alunos observam as visitas não somente como um 
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“passeio”, mas como real oportunidade de debate a cerca dos aspectos sócio ambientais do 

Estado.  

Em consonância, dois depoimentos se destacaram dos demais, nos quais um entrevistado 

citou a necessidade de ser um profissional ético, como base para possíveis ações 

sustentáveis. Já o outro aluno citou a importância da pratica de ações sustentáveis 

independente da condição de ser ou não aluno do curso. Destaca-se inclusive que em 

nenhum momento da entrevista foram citadas frases que pudessem remeter a esta análise. 

A respeito das possíveis ações em prol do desenvolvimento sustentável, 59,34% dos alunos 

afirmaram que podem colaborar quando estiverem formados, ou mesmo atuando em outras 

profissões. Embora 24,18% sinalizaram que não pensam sobre o assunto.  

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas informações citadas pode-se observar uma pré-disposição dos alunos em 

conhecer mais sobre o tema Desenvolvimento Sustentável, uma vez que a inter-relações  

com a rotina do Técnico em Edificações é extrema importância, tendo em vista o caráter 

impactante das atividades da construção civil sobre o meio ambiente. Percebe-se que 

mesmo com acesso aos meios de informação como internet, livros com títulos variados 

(biblioteca da escola) e realização de eventos como feira de ciências, seminários e palestras 

os alunos tem dificuldade de perceber as interações locais  e globais das problemáticas, bem 

como  discernir sobre seu papel de ator social neste contexto. Este aspecto demonstra a 

necessidade de maiores esforços e debates interdisciplinares sobre tais questões.  

As Instituições Federais de Ensino demonstram esforços em transpor uma categoria de 

ensino limitada e especialista, para a formação de atores sociais com visões mais amplas 

tanto do global quanto do local, embora o caráter especializado contemplado nas práticas do 

ensino Técnico Integrado, ainda torne deficitário o debate sobre as questões referentes ao 

Desenvolvimento Sustentável. Salienta-se inclusive que todas as disciplinas podem inter-

relacionar com este foco de debates, com destaque para EVTEA (Estudo de viabilidade 

técnica, econômica e ambiental), e OSHT (Organização segurança, higiene do Trabalho). 
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Percebe-se inclusive que a instalação de novos campi está voltada para as tendências 

sociais, econômicas e ambientais de cada região, inserindo-se inclusive no planejamento 

territorial dos Estados, a exemplo de Sergipe. Neste sentido, as visitas técnicas devidamente  

orientadas pelos professores podem colaborar positivamente na percepção dos estudantes 

quanto aos desafios, oportunidades  e problemáticas destas regiões 

Seguindo esta breve abordagem, percebe-se que a educação avança pautada nas mudanças e 

nos desafios que se apresentam a sociedade, desta forma as questões inerentes à cidadania e 

ao meio ambiente ganham espaço cada vez mais na vida dos estudantes, trazendo-os à tona 

como atores sociais capazes de transformar não somente o futuro mas também suas 

realidades presentes.  
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