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RESUMO 

 

 

O desafio do ensino de um segundo idioma parte do pressuposto de que deve-se existir 

um fator motivacional que impulsione o aluno ao seu aprendizado e a prática 

pedagógica dos professores de inglês da educação de jovens e adultos, deve estar aliada 

à conscientização do aluno da real importância desse processo educacional. Nesse 

cenário, o processo de formação profissional, e a busca por sua excelência, constitui-se 

um fator decisivo da superação do fracasso escolar. Partindo deste princípio, surge a 

ideia de relacionar o ensino da língua inglesa, suas habilidades comunicativas e parte 

gramatical, à um tema social bastante pertinente e global: a conscientização ambiental. 

A implementação de ações públicas que garantam um desenvolvimento mais 

sustentável da sociedade tem gerado grandes discussões, em várias esferas sociais, o que 

nos faz, enquanto professores, sujeitos desta ação. Assim, nos indagamos: em que 

medida o meio ambiente, como tema transversal, poderá ser aplicado como contexto 

para o ensino de língua inglesa? Busca-se, assim, estabelecer uma discussão teórico-

prática acerca da importância do meio ambiente como temática para o ensino da língua 

inglesa; elaborar uma proposta pedagógica para a implementação de procedimentos de 

ensino da língua inglesa correlacionando com noticiários da mídia sobre as questões 

ambientais para o ensino de jovens e adultos. O seu dia-a-dia profissional o faz adquirir 

um conhecimento empírico de seu métier, porém o deixa aquém do potencial que 

alcançaria com a devida formação. Pretende-se, com esta pesquisa, elaborar uma 

proposta pedagógica interdisciplinar de ensino de língua inglesa, provocando no aluno a 

consciência de que ações singulares de vida sustentável fazem uma diferença no 

processo de conservação do meio ambiente. Desta forma, ampliar o interesse no 

aprendizado de um segundo idioma, a partir da elaboração de aulas com a inclusão 

contextualizada de temas sobre problemas ambientais vivenciados na prática diária, 

como ponto de partida do ensinar um segundo idioma. 

 

Palavras chave: temática ambiental, educação ambiental, língua inglesa, prática 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

The challenge of teaching a second language assumes that there should be a motivating 

factor that pushes students to their learning and the pedagogical practice of English 

teachers of youth and adult education must be coupled with the awareness of the student 

real importance of this educational process. In this scenario, the process of training, and 

the search for excellence, constitutes a decisive factor in overcoming school failure. 

From this principle, the idea of linking the teaching of the English language, your 

communication skills and grammar part to a very relevant social and global issue arises: 

environmental awareness.  The implementation of public actions to ensure a more 

sustainable development of society has generated much discussion in various social 

spheres, which makes us, as teachers, subject of this action. So we ask ourselves: to 

what extent the environment as a crosscutting theme, could be used as a context for 

teaching English? The aim is thus to establish a theoretical and practical discussion 

about the importance of the environment as a theme for teaching the English language; 

develop a pedagogical proposal for the implementation of procedures for teaching 

English correlating with news media on environmental issues for teaching youth and 

adults. Their day-to-day professional makes them acquire an empirical knowledge of 

their metier, but leaves that reach below potential with proper training. In this aspect, 

the students spread the awareness that individual actions sustainable living make a 

difference in the process of conserving the environment, in order to expand the interest 

in second language learning, from the development of classes with the inclusion of 

contextualized themes about environmental problems experienced in daily practice, as 

the starting point of teaching a second language.  

 

Keywords: environmental awareness, environmental education, English language 

teaching practice. 
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A linguagem é o mistério da identidade nas 

diferenças de via e viagem, de viajante e paisagem.  

[...] a língua e o discurso se tornam veículos da 

viagem poética quando a viagem libertar os viajantes 

dos veículos. A poesia é então a Linguagem da 

paisagem. A paisagem não se reduz apenas à 

gramática dos discursos e das transformações. É 

também a Sua do viajante, de viagem na paisagem. 

O viajante dá os nomes da língua à paisagem 

(LEÃO, 1977, p. 170). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

A Rosa é sem porquê; 

Florece por florecer 

Não olha pra si 

Nem pergunta, se alguém a vê. 

(Angelus Silesius) 

 

O desafio do ensino de um segundo idioma parte do pressuposto de que deve 

existir um fator motivacional que impulsione o aluno ao seu aprendizado. A prática 

pedagógica dos professores de inglês do Ensino Médio, desta forma, deve estar aliada à 

conscientização do aluno da real importância de se adquirir um segundo idioma. Nesse 

cenário, o processo pedagógico e a busca por sua excelência constituem-se fatores 

decisivos da superação do fracasso escolar. 

 No mundo contemporâneo, caracterizado por constantes evoluções 

tecnológicas, econômicas e sociais, o perfil do professor precisa estar em consonância 

com tais transformações a fim de despertar no aluno a consciência político-social do 

momento em que vivemos.  

Partindo desse princípio, surge a ideia de relacionar o ensino da língua inglesa, 

suas habilidades comunicativas e parte gramatical, a um tema social bastante pertinente 

e global: a conscientização ambiental. A conservação do meio ambiente tem sido 

bastante discutida, seja nas organizações, seja na mídia e na sociedade, por meio da 

criação dessa consciência.  

O desenvolvimento de ações públicas que garantam um desenvolvimento mais 

sustentável da sociedade tem gerado grandes discussões, em várias esferas sociais, o que 

nos faz, enquanto professores, sujeitos desta ação, aconcarar-nos na perspectiva do 

crescimento pessoal e prossional dos alunos, frente às exigências do mercado. Nessa 

perspectiva, o presente estudo procura apresentar uma proposta interdisciplinar de ações 

pedagógicas para ensinar inglês com temáticas ambientais. Explicar, a partir da 

interdisciplinaridade
1
, os procedimentos teóricos metodológicos do uso da temática 

                                                 
1
 Embora, através dos anos, a interdisciplinaridade estivesse esparsa, vagando entre as diversas 

disciplinas, com o advento da ciência moderna, houve grande especialização, restrição e fragmentação do 
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ambiental no ensino da língua inglesa a alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens 

e Adultos, considerando as crescentes discussões acerca de desenvolvimento 

sustentável, os desastres ambientais causados pela relação conturbada entre homem e 

natureza
2
 e a importância do aprendizado de um idioma que está no centro de uma 

globalização econômica e revolução tecnológica. Neste sentido, propor atitudes 

pedagógicas com base na problematização voltada para as questões ambientais
3
.  

Em que medida o meio ambiente, como tema transversal, poderá ser aplicado 

como contexto para o ensino de língua inglesa no Ensino Médio da Educação de Jovens 

e Adultos? É partindo deste problema que esta pesquisa se desenvolve, tendo como 

norteadoras as hipóteses abaixo descritas: 

 Muitos jovens e adultos, ao retomarem os estudos, assim o fazem com o único 

objetivo de obter uma certificação almejando conseguir um emprego. Partindo 

desse pressuposto, torna-se claro o desinteresse de alguns no estudo da língua 

inglesa, não encontrando, para tal, objetivo algum por considerar ser algo 

inutilizável em seu meio social; 

 O desinteresse que atinge parte desses alunos decorre da falta de meios de 

ensino que os motivem a ir à escola, estudar a língua inglesa e mais 

especificamente em relação às questões ambientais associando o conteúdo 

didático com sua utilidade no universo extra-escolar, fato destacado pela falta de 

articulação do conhecimento numa abordagem interdisciplinar. 

 

A partir do exposto, objetiva-se elaborar uma proposta pedagógica para ações 

interdisciplinares de conscientização ambiental através de aulas de língua inglesa aos 

alunos do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos; analisar aspectos teórico-

                                                                                                                                               
conhecimento, levando à delimitação de fronteiras entre as disciplinas. Contudo, a partir da teoria da 

relatividade de Einstein, essa visão fragmentada da composição da ciência, levando à ideia de reconexão 

entre as disciplinas (interdisciplinaridade) como meio de resgate do homem em sua totalidade. Ressalta-se 

que para uns, a interdisciplinaridade surgiu da necessidade de unir o conhecimento advindo das 

disciplinas e, para outros, ela é a solução para o problema da fragmentação do conhecimento. 
2
 Corroborando Gonçalves, ao citar a concepção de natureza em Schelling, ele a concebe ―[...] como um 

todo cujo desenvolvimento se dá segundo uma dinâmica também histórica, de modo que, ao contrário, do 

que possa imediatamente parecer, ela percorre um caminho próprio de autoformação no espaço e no 

tempo. E nós, seres humanos, livres e autoconscientes, somos não apenas parte ou fim ultimo dessa sua 

história, mas o meio pelo qual ela finalmente é revelada (2006, p. 37).  
3
 Ferry adverte que se faz necessário ―[...] de maneira secreta ou explicita, as diversas sensibilidades em 

relação às questões ambientais são tão diferentes, até mesmo opostas, que sua própria variedade 

desqualifica os julgamentos globais emitidos a favor ou contra o amor pela natureza. Chegou a hora de 

avaliarmos a medida dessa complexidade‖ (2009, p. 29) 
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práticos acerca de temáticas ambientais como atitude pedagógica para o ensino da 

língua inglesa; organizar uma proposta pedagógica para a implementação de 

procedimentos de ensino da língua inglesa correlacionando com noticiários da mídia 

sobre questões ambientais para o Ensino Médio às Secretarias de Educação. 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da revisão literária acerca da abordagem 

interdisciplinar, desenvolvimento sustentável, ensino de língua inglesa, Educação de 

Jovens e Adultos e as temáticas ambientais. Tais aspectos foram norteadores da 

proposta a ser desenvolvida em sala de aula mediante atitude pedagógica 

interdisciplinar, com o objetivo de ensinar aspectos gramaticais e habilidades 

comunicativas do referido idioma no Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. E 

ainda estabelecer uma correlação com os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O método utilizado foi de pesquisa documental, para assim propor a elaboração 

de uma proposta que possa inserir a problemática ambiental para sensibilizar de modo 

consciente os jovens e adultos do Ensino Médio. 

Nessa breve descrição, podemos perceber o quão multiterritorial nosso estudo é. 

Constitui-se como uma rede de territórios interligados e necessários para sensibilização 

por meio de temáticas ambientais sob a forma escrita em língua inglesa. No tocante ao 

ensino deste idioma, temos uma situação em que o aluno sente-se entrando num 

território (campo de conhecimento) totalmente desconhecido e muitas vezes não é 

estabelecida uma relação entre o que se estuda, o que se sabe e como esses saberes se 

articulam.  

Surge, neste momento, o alicerce de um muro afetivo que, quanto menos 

percepção do sujeito (aluno) o professor tiver, mais sólido será esse divisor entre o 

conhecimento e o interesse em buscá-lo. Pois, 

 

sabendo-se que a aprendizagem e o uso de uma língua estão 

diretamente implicados com a constituição das identidades culturais, 

entram em jogo nesse processo, relações de poder, contexto histórico, 

negociações de sentido, intenções e expectativas envolvidas na prática 

da linguagem (LIMA ,2009, p.93)  

 

É a partir da interdisciplinaridade que pretendemos envolver os múltiplos 

territórios existentes em sala de aula a fim que a cultura e saber adquirido de cada um 

façam parte do processo de multiterritorialização que propomos.  Assim, 
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A multiterritorialidade contemporânea inclui assim uma mudança não 

apenas quantitativa – pela maior diversidade de territórios que se 

colocam ao nosso dispor (ou, pelo menos, das classes e grupos mais 

privilegiados) – mas também qualitativa, na medida em que temos hoje 

a possibilidade de combinar de uma forma inédita a intervenção e, de 

certa forma, a vivência concomitante, de uma enorme gama de 

diferentes territórios e/ou territorialidades (HAESBAERT, 2007, p.38). 

 

Nessa perspectiva, o referido estudo busca articular conhecimento produzido nos 

documentos oficiais para o ensino da língua inglesa e sua importância para o 

desenvolvimento de atitudes pedagógicas em que o professor fará uso de temáticas 

ambientais para sensibilizar os alunos para o desenvolvimento de uma consciência 

ambiental. 

O presente estudo está divido em três capítulos e suas sub-divisões, com o 

intuito de realizar um entendimento teórico acerca de seu objeto. O capítulo primeiro, 

intitulado ―Crescimento econômico: relação homem versus natureza‖ aborda cultura, 

crescimento econômico, conscientização ambiental, conservação dos recursos naturais e 

considerações acerca de leis vigentes em relação ao meio ambiente; o capítulo segundo, 

―EJA: compreensão do sujeito e do seu território‖ apresenta a multiterritorialidade da 

sala de aula e seus aspectos relevantes do ensino de inglês para jovens e adultos e a 

abordagem interdisciplinar; no capítulo terceiro, ―O ensino de inglês e o meio ambiente: 

a prática pedagógica interdisciplinar‖ discorrer sobre a ideia da conscientização por 

meio da atividade pedagógica. Após o capítulo terceiro, é apresentado um planejamento 

anual para o ensino de inglês para o Ensino Médio da EJA, baseado em temáticas 

ambientais. Por fim, seguem as considerações finais desta pesquisa, as referências e os 

anexos. 
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CAPÍTULO 1 - CRESCIMENTO ECONÔMICO: RELAÇÃO HOMEM 
VERSUS NATUREZA 
 

 

Desde a chegada dos nossos colonizadores no Brasil, nos deparamos com a 

complexa relação homem versus natureza. A ganância europeia versus a subsistência 

indígena. A afluência desses povos, em harmonia com a natureza, deu lugar a uma 

exploração incessante dos recursos naturais em detrimento da satisfação das 

necessidades humanas, apresentas por Karl Marx (1892) como sendo naturais e eternas. 

Logicamente, essa relação do homem com a natureza acontece há tempos antes do 

descobrimento, sendo este fato aqui citado apenas como ponto de partida para a nossa 

discussão. 

Há mais de quatro décadas, surgiu a preocupação mundial acerca da conservação 

do meio ambiente, sua exploração consciente e necessária. Forma-se, então, um 

paradoxo social: utilizar a natureza de forma racional em detrimento do 

desenvolvimento de uma nação capitalista. Nascem as relações de trabalho, sendo este 

compreendido como um processo entre homem e natureza, caracterizando-se como uma 

atividade orientada a um fim para a produção de valores de uso.  

Esse processo de produção caracteriza-se como uma apropriação do natural para 

a satisfação das necessidades humanas, transformando o homem num capitalista 

consumidor. Ao atuar e modificar a natureza, o homem modifica sua própria natureza, 

ao passo que premedita suas ações. O valor atribuído ao produto, segundo Marx, diz 

respeito à força de trabalho utilizada no processo de produção. É essa força de trabalho 

que é consumida pelo capitalista, sendo a matéria prima explorada da natureza. 

 Há de se existir um monitoramento desse trabalho, a fim de que seja realizado 

de forma a não desperdiçar a matéria prima, preservando o instrumento de trabalho 

humano (matéria prima). Do ponto de vista capitalista, o processo de trabalho é apenas 

o consumo da mercadoria, força de trabalho acrescida de meios de produção. O 

processo de valoração do produto compreende a intenção de se produzir uma 

mercadoria cujo valor seja mais alto que a soma da força de trabalho e meios de 

produção utilizados.  
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José Augusto Drummond (2002) nos reporta a uma reflexão acerca da utilização 

dos recursos naturais e a relação com o desenvolvimento e bem-estar humanos. Parte do 

pensamento de algumas correntes ambientalistas contemporâneas de que regiões com 

abundância de recursos naturais devem possuir populações prósperas e economicamente 

harmoniosas. Daí nos deparamos com o oposto que acontece em várias partes do nosso 

planeta, como Amazônia – exemplo citado por Drummond.  

Citando Paulo Kitamura, Drummond (2002) atribui o contraste entre riqueza 

natural e carência social às políticas públicas excludentes que controlam o acesso aos 

recursos, apontando o Estado como um possível causador dessa discrepância social. 

Para Kitamura, um acesso mais democrático aos recursos naturais, garantiria uma 

melhor condição social à sociedade. Seguindo essa linha, é conveniente a reflexão 

acerca da exploração dessa riqueza como meio de subsistência, considerando que apesar 

do árduo trabalho da agricultura, da pesca e tantas formas de ―lides ‗intensivas de 

recursos naturais‘ (agricultura, extração, caça e pesca)‖ (DRUMMOND, 2002, p.2) a 

condição das pessoas inseridas nesse tipo de economia local seria melhor. Ou seja, 

produção para consumo próprio, e não com foco para o mercado; uma busca pela 

harmonia entre riqueza natural e riqueza social. 

Contrariando o exposto, considero que seja pela intervenção do estado ou 

exploração indevida dos recursos naturais, há uma disparidade em certos locais com 

abundância natural e população carente, subdesenvolvimento. Partindo dessa visão, 

notamos que a prosperidade e o bem-estar social não estão intimamente ligados à 

riqueza natural.  

Raul Prebish, há mais de 60 anos, fundou a perspectiva estruturalista, ou 

chamada ―cepalina‖ do desenvolvimento social. Contrariando muitos otimistas pós 

Segunda Guerra Mundial, Prebish (2000) chama atenção à exploração infinita dos 

recursos naturais dos países desenvolvidos para satisfação de necessidades finitas de 

centros industriais mundiais, apresentando o mercado internacional como vilão do 

desenvolvimento via recursos naturais, contrariando a suposição de que riqueza natural 

representa riqueza social.  

A proposta de Hirschman (1981) para um desenvolvimento regional englobando 

a economia primária seria uma perfeita articulação entre as decisões empresariais e as 

políticas públicas. Daí, percebemos que as riquezas naturais transformadas em 

economia primária podem ser, sim, uma representação de prosperidade social. O que 



17 

 

falta é uma articulação entre Estado, indústria e população, devendo esta última ser 

considerada como a principal beneficiária desse processo econômico.  

 

Por que se preocupar com a sutileza das liberdades políticas diante da 

esmagadora brutalidade das necessidades econômicas intensas? Essa 

questão, bem como outras afins que refletem dúvidas quanto à 

urgência da liberdade política e direitos civis, tomou vulto na 

conferência de Viena sobre direitos humanos, realizada em meados de 

1993, e delegados de vários países argumentaram contra a aprovação 

geral de direitos políticos e civis básicos em todo o planeta, 

particularmente no Terceiro Mundo. Em vez disso, afirmou-se, o 

enfoque teria de ser sobre ‗direitos econômicos‘ relacionados a 

importantes necessidades materiais (SEN, 2000, p.174) 

 

Raciocínio que, a meu ver, nos lembra Furtado (1974), quando afirma que uma 

nação para se desenvolver, terá que se industrializar; considerando o perfil histórico-

cultural de um povo. Para Furtado, o subdesenvolvimento não é uma etapa natural, 

necessária. E sim, uma conexão surgida em certas soluções históricas entre um processo 

interno concentrador (envolvendo políticas públicas) e um processo externo de 

dependência com as grandes nações. Dessa forma, Furtado não propunha o rompimento 

com o capitalismo, e sim sua correção. 

Seguindo a linha de Furtado, cito Drummond, quando se refere a Stephen 

Bunker, sociólogo americano, que apresenta a distinção entre ―modos de produção‖ e 

―modos de extração‖, quando afirma que  

                                         qualquer grau de manipulação tecnológica dos recursos naturais brutos 

já implica em transitar o extrativismo para atividades que ele chama 

de ‗produtivas‘, ‗transformadoras‘, ou ‗industriais‘. Evidentemente, 

uma região ou país pode combinar extração, agricultura e 

transformação. É o caso de quase todos os países ricos ou 

desenvolvidos da atualidade (DRUMMOND, 2002, p.8). 

 

Por consequência, 

 

por toda a parte estamos envolvidos com novos termos entre a terra e 

o trabalho, novos conflitos, ou o aguçar dos velhos conflitos entre 

antigos e novos personagens rurais ou ―no campo‖. Uma racionalidade 

centrada no lucro, na competência especializada e na competição 

legitimada como uma forma quase única de realização do ―progresso‖ 

quebra o que resta ainda de visões e vivências tradicionais de tempo-

espaço rural e de modos de vida a que se aferram ainda os índios e os 

camponeses (BRANDÃO, 2007, p.3) 
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No período pós-guerra, a internacionalização da economia gerou um novo 

cenário econômico, em que os grandes centros industriais administram relações 

comerciais e distribuição de recursos financeiros. O desenvolvimento do agronegócio, 

visando uma noção clara de progresso, nem sempre representa um desenvolvimento 

econômico democrático. Por vezes, a política exploratória acentua as desigualdades 

sociais.  

A expansão e consolidação da indústria brasileira o setor rural teve um papel 

subsidiário, acompanhando um paradoxo criado pela crescente modernização técnica 

em paralelo com a deficiência presente nas relações sociais. Com o advento da 

economia rural, evidencia-se uma forte característica dessa atividade econômica: o 

suprimento comercial e a economia subsidiária da região.   

 

1.1 CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

A cultura, ou culturas, é o espelho de um povo, de uma nação. Corresponde à 

sua formação moral e ética, seus costumes, valores, padrões comportamentais. Não a 

entendamos como sendo uma escala de valores sociais, pois cultura não está relacionada 

à erudição. E sim, à identidade, à tradição, visto que esta é uma forma de incorporar o 

mundo a partir de valores preservados e renovados. Sahlins (1997) apresenta a 

civilização como algo que poderia ser transferido aos outros mediante exemplos 

comportamentais, enquanto cultura é a característica singular de determinado povo.  

Furtado defende a premissa de que para se analisar a economia de uma 

sociedade, faz necessária uma análise de seu passado histórico-cultural e suas 

implicações com o cotidiano de seu povo. Marshall Sahlins (1997) apresenta cultura 

como sendo uma capacidade singular à espécie humana, uma organização ou 

desorganização do mundo em termos simbólicos e descreve que 

 

a ―cultura‖ não pode ser abandonada, sob pena de deixarmos de 

compreender o fenômeno único que ela nomeia e distingue: a 

organização da experiência e da ação humanas por meios simbólicos. 

As pessoas, relações e coisas que povoam a existência humana 

manifestam-se essencialmente como valores e significados — 

significados que não podem ser determinados a partir de propriedades 

biológicas ou físicas (SAHLINS, 1997, p.41) 
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O conceito de cultura, politicamente apresentado, tende a gerar uma hierarquia 

social e econômica, que acaba por gerar uma relação de dependência entre povos e 

regimes políticos opressivos, pois  

 

para um povo colonizado ou racialmente discriminado, uma referência 

à sua cultura — por exemplo, a ―cultura nuer‖ ou a ―cultura afro-

americana‖ —seria uma forma de marcar hegemonicamente sua 

servidão. Daí as críticas correntes ao conceito de cultura enquanto 

tropo ideológico do colonialismo: ela seria um modo intelectual de 

controle que teria como efeito ―encarcerar‖ os povos periféricos em 

seus espaços de sujeição, separando-os permanentemente da 

metrópole ocidental progressista. Ou, falando de modo mais geral, a 

ideia antropológica de cultura, por conspirar para a estabilização da 

diferença, legitimaria as múltiplas desigualdades — inclusive o 

racismo — inerentes ao funcionamento do capitalismo ocidental  

(SAHLINS, 1997, p.02-03). 

 

Assim, a cultura se apresenta como meio ideológico de vitimização. No processo 

de industrialização do campo, o camponês surge como a resistência à exploração 

incontrolada dos recursos naturais com o objetivo único e capitalista de exportar as 

riquezas naturais em detrimento de um enriquecimento descontrolado. Surgem assim, 

duas linhas econômicas: a produção de consumo camponesa, alimentada pelas tradições, 

e a produção de mercado. Pois, a 

 

economias familiares, de tipo tradicional camponês, seja na direção de 

uma ainda maior tradicionalidade, seja como no caso de alguns 

assentamentos da reforma agrária, não situadas à margem de sistemas 

dominantes de economias de mercado, mas integradas em e entre os 

seus espaços territoriais de natureza, sociedade e mesmo de cultura 

(BRANDÃO, 2007, p.11) 

 

O que mais se espera, diante deste fato, é a consciência política e social da 

importância do valor cultural para um progresso econômico. Drummond (2002) traz 

uma exposição de motivos, os quais serão retratados neste tópico, em que há, também 

nos países desenvolvidos, regiões que o desenvolvimento sócio-econômico e a 

utilização de recursos naturais não andam em harmonia. Surge, assim, o sub-

desenvolvimento inserido nos grandes centro industrializados. Tratam-se de regiões 
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decadentes dos EUA, por exemplo. Drummond (2002) aborda essa realidade, e expõe 

que  

ao examinarmos os conceitos adotados, as perguntas feitas, os dados 

expostos e os achados de pesquisa desses autores que estudam regiões 

dos EUA, vemos que as suas perspectivas desenvolvimentalistas 

assemelham-se bastante às dos países ou blocos de países periféricos 

subdesenvolvidos especializados na produção de recursos naturais ou 

matérias primas. Apesar das diferenças do contexto sócio-geográfico 

imediato, o estudo das crises e incertezas vividas por essas regiões dos 

países desenvolvidos constata as mesma expectativas e barreiras, 

adota contextualizações análogas, usa evidências semelhantes, e chega 

a conclusões parecidas (DRUMMOND, 2002, p.14) 

 

 

Para melhor compreendermos essa complexa relação, julgo pertinente 

parafrasear os oitos fatores que Drummond (2002) aponta como sendo determinantes da 

instabilidade das comunidades dependentes dos recursos naturais. 

1. Compressão de custos e preços. Ou seja, aumento dos custos de produção 

decorrente do rápido esgotamento dos recursos mais acessíveis e a 

dificuldade de introdução de novas tecnologias. Aliado a este fato, 

seguem os elevados custos relativos á salários pagos àqueles que operam 

em regiões afastadas e de fronteira. Em resumo, é notado o alto custo dos 

empreendimentos extrativistas;  

2. Declínio da importância das regiões extrativistas dos EUA: refere-se ao 

afastamento dos empregos da exploração direta dos recursos naturais, 

devido ao avanço da divisão social do trabalho, gerando, assim, um fluxo 

de habitantes oriundos do campo para os grandes centros urbanos; 

3. Impossibilidade de diferenciação dos produtos extrativistas: ―[...] quando 

um produto extrativo tem qualidade significamente superior a de seus 

competidores, deve-se apenas às suas características naturais‖ 

(DRUMMOND, 2002, p.16); Assim, uma empresa extrativa não terá 

condições reais de diferenciar seus preços visando uma competição no 

mercado; 

4. O estímulo ao desenvolvimento da região extrativista ao invés de 

reinvestimentos locais, através da intervenção política; 
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5. Localização aleatória dos recursos naturais, o que foge do controle 

humano, uma vez que as empresas extrativistas só podem se localizar nas 

proximidades dos recursos a serem extraídos; 

6. Interferência política. Os diferenciais de poder: o aspecto aleatório dos 

depósitos naturais dos recursos favorecem grandes empresas 

extrativistas, gerando assim, uma hierarquia diante das pequenas 

empresas; 

7. Incentivos criados pelas Comunidades Dependentes de Recursos 

Naturais: quanto mais concessões, mais dependência econômica e social; 

8. As existências de conexões econômicas não é suficiente para garantir o 

desenvolvimento das regiões extrativistas inseridas nessas conexões; pois 

a ocorrência de conexões não são tão relevantes quanto sua natureza. 

 

A modernização do campo tem suas implicações. Uma delas concerne ao 

desenvolvimento insustentável que a aplicação da tecnologia no campo provoca. 

Enquanto fábricas lotam de trabalhadores, o campo esvazia seus recursos humanos, ora 

substituídos por máquinas.  

Assim, podemos entender um pouco mais da complexidade da economia 

extrativista e a importância de uma política econômica e social que vise seu perfeito 

desenvolvimento. 

 

1.2 CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

 

 

A discussão acerca do fator econômico da exploração dos recursos naturais não 

poderia deixar de passar pelo tema conservação ambiental. É avassaladora a ação do 

homem diante do meio ambiente, quando aquele explora este sem uma noção da 

importância da preservação e conservação dos recursos naturais. Nos últimos anos 

temos percebido a urgência da inserção do homem no processo de conservação do meio 

natural, visto que seus recursos, então finitos, não são explorados de forma consciente e 

cautelosa.  
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Como exemplo, cito o trabalho de educação ambiental desenvolvido no Parque 

Estadual das Fontes do Ipiranga - PEFI, em São Paulo, por uma escola pública, 

abrangendo 29 professores e 900 alunos, no período de agosto a dezembro de 2005. 

Nesse projeto, por meio da sociabilização do conhecimento científico, a comunidade 

escolar pode aprender sobre o desenvolvimento socioambiental da comunidade e a 

importância da conservação desse espaço ecológico. E essa inserção dar-se-á justamente 

pela percepção do homem da importância de seu papel singular neste processo. 

O ponto de partida para esse projeto foi a necessidade de se criar uma estratégia 

de conservação dessa herança de Mata Atlântica, localizada na periferia de São Paulo, 

densamente urbanizada e com alta taxa populacional. Para que houvesse uma efetiva 

proteção dessas áreas de conservação, o projeto propôs uma participação efetiva das 

comunidades localizadas no entorno dessas unidades de conservação. Entendo que 

grupos políticos e sociais devem se unir, considerando ser de responsabilidade do 

Estado e da sociedade esse tipo de ação, pois, ―[...] essa é despertada por meio da 

Educação Ambiental, que tem como desafio promover a mudança de valores, posturas e 

atitudes, sendo necessário integrar suas ações aos aspectos ecológicos, políticos, 

culturais e éticos‖ (CERATI; LAZARINI, 2009, p.2). Vale ressaltar que 

 

de acordo com Silva e Junqueira (2007), para estimular a percepção 

das pessoas direta ou indiretamente envolvidas no processo de 

conservação de áreas naturais e das espécies nela abrigadas, é 

imprescindível ter como mediadores os professores ambientais
4
, que 

são o elo entre a ciência e conservação ambiental, onde a participação 

das populações envolvidas é fundamental. Essa mediação é complexa 

e o professor ambiental não pode esquecer que seu trabalho deve estar 

embasado nos princípios da Educação Ambiental: participação, 

pensamento crítico-reflexivo, sustentabilidade, ecologia de saberes, 

responsabilidade, continuidade, igualdade, conscientização, 

coletividade, emancipação e transformação social, sem esquecer o 

cunho político (GONZALES; TOZONI-REIS; DINIZ, 2007) in 

(CERATI; LAZARINI, 2009, p.3). 

E ainda,  

no decorrer dos meses de trabalho, os pesquisadores acadêmicos 

perceberam a integração da equipe, formando, assim, um grupo único, 

coeso e estimulado a superar as dificuldades, a enfrentar desafios e, 

até mesmo, ousar na prática pedagógica com mais segurança 

(acompanhamento das decisões e ações). A aquisição de 

conhecimentos pautados na realidade socioambiental da região 

estimulou os professores a estabelecerem mudanças em suas práticas 

                                                 
4
 Professores que trabalham com educação ambiental, independente da área de formação. 



23 

 

profissionais a fim de atingirem os objetivos coletivamente desejados 

(CERATI;  LAZARINI, 2009, p.7). 

 

A partir desses extratos, ressaltamos a importância que o projeto teve junto à 

comunidade escolar, para que a consciência da conservação e, acima de tudo da 

importância dos recursos naturais em nossas vidas, seja dissipada junto aos habitantes 

da região; chamando atenção para a não necessidade de exploração para a subsistência, 

mas para a extinção de ações de degradação ambiental. 

 

1.3 CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS LEIS VIGENTES EM RELAÇÃO AO 
MEIO AMBIENTE 

 

 

A ideia de conservação e preservação do meio ambiente tem sido bastante 

discutida, seja nas organizações, na mídia e na sociedade. O desenvolvimento de ações 

públicas que garatam um desenvolvimento mais sustentável da sociedade tem gerado 

grandes discussões, em várias esferas socias, o que nos faz, enquanto professores, 

sujeitos desta ação.  

Partindo desse princípio, é de grande relevância o estudo da Lei 9.795/1999, 

seus objetivos e aplicabilidades. Uma visão crítica e social do proposto e da realidade 

nacional e local.  

A seguir, algumas considerações que nos farão compreender a importância da 

ação coletiva, a importância do fazer social aliado aos incentivos dos Poderes Públicos; 

entender o papel do professor, num viés interdisciplinar, na formação da criticidade dos 

indivíduos acerca das questões relacionadas ao meio ambiente que nos cerca; enxergar a 

educação não formal como a efetiva e contínua formação do ser social ecológico. 

 

1.3.1  LEI 9.795 DE 27 DE ABRIL DE 1999 

 

Desde a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, em conjunto com toda 

a legislação especificamente ambiental, está clara a necessidade de proteção e 

conservação ambiental através de práticas coletivas e envolvimento social. 
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Mundialmente, há anos, importantes eventos acontecem com o intuito de propagar os 

princípios supracitados. Milaré (2013) apresenta uma breve linha do tempo à respeito de 

tais eventos, que foram impulsionados pela Conferência sobre Meio Ambiente Humano, 

ocorrida em 1972 em Estocolmo: 

Conferência de Belgrado (1975); 

Primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, em 

Tibilisi (1977); 

Seminário sobre Educação Ambiental, na Costa Rica (1979); 

Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambientais, em Moscou 

(1987); 

Seminário Latino-Americano de Educação Ambiental, na Argentina (1988); 

Com a ECO-92, houve uma intensificação da discussão acerca da Educação 

Ambiental. Porém, é em 1999 que o Brasil se consagra ―[...] como o primeiro país da 

América Latina a ter uma política nacional específica para a Educação Ambiental‖ 

(MILARÉ, 2013, p.931), com a Lei 9795, de 27 de abril daquele ano, regulamentada 

pelo Decreto 4.281/2002. De acordo com seu Art. 1°,  

 

entende-se por educação ambiental 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 ao povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade.  

 

Ainda sobre educação ambiental, Penteado afirma que ―[...] uma coisa é ler e 

aprender os direitos e deveres definidos em uma Constituição, outra coisa é descobrir 

com as pessoas como estão lidando com esses direitos e deveres, na sua vida cotidiana e 

com que resultados‖ (2010, p.58). 

O capítulo I da Lei 9795/99, trata as definições e conceitos, princípios e 

objetivos da educação ambiental. Dentre os últimos, destaca-se parágrafo 1°, afirmando 

que ―[...] o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos‖ que permeiam a essência 

dessa prática educacional. 
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No capítulo II, é instituída a Política Nacional de Educação Ambiental, 

compartilhando a responsabilidade entre Poder Público e Sociedade, entre a educação 

formal e a não formal. No caso da primeira, temos o ensino programado das escolas, de 

forma interdisciplinar e em todos os níveis e modalidades, em conformidade com a Lei 

9.394/96, e respaldada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN que orienta cada 

escola a adaptar seu currículo à realidade local e faixa etária dos alunos.   

Já o segundo aspecto educacional citado, compreende as ações de educação 

ambiental desenvolvidas no ambiente extraescolar, chamada de educação permanente, 

visando o desenvolvimento humano de forma contínua e crítica acerca dos problemas 

ambientais, suas causas e possíveis soluções, com o incentivo de todas as esferas do 

poder público.  

pode-se dizer que a educação ambiental tem um papel integrador: 

integra as disciplinas, saberes, ensinamentos, aprendizado, práticas. 

Sob o ponto de vista pedagógico e educacional, ela contribui para dar 

unidade e convergência aos diferentes tratamentos que se encontram 

nos sistemas educacionais (MILARÉ, 2013, p.939). 

 

É nesse viés que sugiro a inserção de princípios de educação ambiental, de 

forma interdisciplinar, para a Educação de Jovens e Adultos que, além de não terem tido 

a chance de concluir ou iniciar seus estudos em tempo hábil, usufruam dos preceitos da 

lei aqui apresentada. 

 

1.3.2  EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE SERGIPE  

 

A Lei Estadual 6.882 de 08 de abril de 2010 dispõe sobre a educação ambiental, 

institui a Política Estadual de Educação Ambiental e dá outras providências. Norteia a 

execução dos trabalhos de Educação Ambiental no estado de Sergipe, estimulando a 

produção de material, garantindo aos professores condições para o desempenho pleno 

das atividades de educação ambiental nas escolas, apoiar execução de projetos e ações 

que visem o desenvolvimento sustentável
5
, movimentos sociais pró meio ambiente no 

âmbito do estado. Visa, também estimular e apoiar a construção e implementação 

                                                 
5
  Reintegração do homem na natureza a partir da construção de uma racionalidade ambiental. 
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coletiva da Agenda 21, incentivar apoiar e assessorar projetos de recuperação e 

recomposição de áreas degradadas nos municípios sergipanos.  

Noto, desta forma, que a lei estadual baseia-se plenamente nos princípios da lei 

federal, dando um enfoque nos aspectos ambientais regionais. 

Enquanto professores cabem-nos a busca de uma formação interdisciplinar dos 

problemas ambientais, em visões macro e regional. Trata-se da busca constante, da 

formação contínua, ―[...] sem a participação ativa (ou sem a ação participativa) da 

comunidade, a leis e políticas não passam de letra morta‖ (MILARÉ, 2013, p.941).  
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CAPÍTULO 2 – EJA: COMPREENSÃO DO SUJEITO E DO SEU 
TERRITÓRIO 
 

 

O conceito de sujeito, nosso ponto de partida para esta reflexão acerca da 

territorialidade da Educação de Jovens e Adultos, precisa ser bem compreendido. Estou, 

aqui, falando do sujeito pós-moderno, o que possui sua identidade baseada da 

historicidade dos fatos, aquele que não possui uma identidade plenamente formada, 

unificada, considerando que a cultura nacional é formada por tantas outras locais e 

temporais. Pois, ―[...] à medida em que os sistemas de significação e representação se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis com cada uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos 

temporariamente‖ (HALL, 2008, p.11). É partindo desse pressuposto que trataremos da 

concepção de território e suas dificuldades de configuração na individualidade dos 

alunos da EJA.  

Quem são esses alunos? Qual a identidade deles? Qual o conjunto de 

significados, geradores do sentimento de identidade, considerando que ―[...] as 

identidades não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação‖ (HALL, 2088, p.48). Nessa perspectiva, 

 

a formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de 

alfabetização universais, generalizou uma única língua vernacular 

como meio dominante de comunicação em toda a nação, criou uma 

cultura homogênea e manteve instituições culturais, como por 

exemplo, um sistema educacional nacional. Dessa e de outras formas, 

a cultura nacional se tornou uma característica-chave da 

industrialização e um dispositivo da modernidade (HALL, 2008, p. 

49-50) 

 

A territorialidade presente na Educação de Jovens e Adultos - EJA, neste estudo, 

é compreendida como o ponto de partida do professor para sua prática docente neste 

universo. Entendamos aqui território, como algo além da noção geográfica. O conceito 

vai além do físico, está na subjetividade presente em cada integrante desse território. Se 

faz por meio da cultura, da historicidade, da compreensão do ―EU‖ individual dentro do 

coletivo.  
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O entendimento de pertencimento desse ―EU‖ à condição coletiva, ao modo de 

vida, aos costumes e às políticas de determinado grupo. Nesse viés, propomos o 

entendimento da EJA levando-se em consideração não somente a idade dos indivíduos; 

não se trata apenas de escolher métodos e procedimentos de ensino que tornem os 

conteúdos mais acessíveis. O ponto de partida é conhecer o território em que o professor 

está se inserindo. Há de se considerar a experiência de vida desses alunos, entender seu 

meio social, sua realidade, a medida que 

 

não tem sentido que professores de jovens e adultos se atenham a 

elaborar conteúdos e metodologias a serem trabalhados em suas fainas 

educativas, levando em conta apenas as características das idades dos 

alunos. Os próprios conteúdos educacionais não podem estar 

totalmente distanciados do meio em que se pretende trabalhar a 

Educação (BOLEIZ JÚNIOR, 2011, p.83 ). 

 

O olhar crítico do professor acerca das relações cotidianas dos alunos permite o 

fortalecimento do sentimento de pertencimento do individual ao coletivo; às múltiplas 

territorialidades que de um grupo surgem. Para isso, a análise de sua realidade concreta 

trará aos jovens e adultos envolvidos nesse processo educacional um saber mais crítico 

e menos ingênuo.  

Dessa forma, a territorialidade passa a ser respeitada, ao tempo em que a 

educação é construída a partir dos interesses e realidades dos alunos, pois 

 

ao contrapor inclusão e segregação, presentes e atuantes no cenário 

social, verifica-se que, por um lado, o indivíduo, a partir da sua 

inserção num dado território, pode vir a construir uma identidade que 

o ligue a esse lugar e aos demais indivíduos que aí circulam e 

interagem e, dessa maneira, transformar seu modo de estar no mundo 

(BOLEIZ JÚNIOR, 2011, p. 84). 

 

Por este ponto de vista, território conceitua-se como sendo uma identidade 

coletiva formada por sujeitos, enquanto indivíduos com suas identidades pessoais, pois, 

―[...] a noção de território, aqui, acaba por se identificar como contribuinte para a 

formação de sujeitos individuais, em sua inter-relação com o coletivo, contribui para a 

constituição de novos territórios‖ (BOLEIZ JÚNIOR, 2011, p.87).   

Indo pelo viés da concepção de território, devemos entender a distinção entre 

território e lugar, a partir de uma leitura de mundo numa perspectiva inter e 
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transdisciplinar. Duarte apresenta o discurso de Manuel Castells (1999) de 

desconstrução dos territórios em função da aceleração da globalização, surgindo uma 

nova configuração denominada territórios-rede. Estes representam a 

multiterritorialidade presente nos sistemas educacionais e, no nosso caso, na Educação 

de Jovens e Adultos trabalhadores.  

A compreensão dessa multiterritorialidade nos permite um olhar mais crítico 

acerca do universo desses alunos.  Numa sala de aula, uma unidade formada por 

heterogeneidades, representa um lugar com multiterritórios, onde cada ser ou grupos 

representam um conjunto e valores e objetivos, crenças e até preconceito social em que 

os  

lugares não possuem uma única identidade, eles estão cheios de 

conflitos internos. A especificidade de um lugar deriva do fato de que 

cada lugar é o foco de uma mistura distinta de relações sociais externa 

e locais. Essa mistura num lugar produz efeitos que não ocorreriam de 

outra forma. Todas essas relações se interagem com a ajuda da história 

acumulada do lugar, produto de camadas sobre camadas de diferentes 

conjuntos de elos e vínculos locais e com o mundo exterior 

(DUARTE, 2008, p. 188 apud MASSEY, 2000). 

 

Dessa forma,  

um programa de Educação de Jovens e Adultos, por essa razão, não 

pode ser avaliado apenas pelo seu rigor metodológico, mas pelo 

impacto gerado na qualidade de vida da população atingida. A 

educação de adultos está condicionada às possibilidades de uma 

transformação real das condições de vida do trabalhador 

(GADOTTI,2011,p.39).  

 

Nessa perspectiva, a educação para o jovem e adulto precisa ser implementada 

para que se possa ter ―[...] uma cultura nacional busca unificá-los todos como 

pertencendo à mesma e grande família nacional‖ (HALL, 2008, p.59). Gadotti e Romão 

afirmam que ―[...] no mínimo, esses professores precisam respeitar as condições 

culturais do jovem e do adulto‖ (2011, p.39). Nesse sentido, entendemos que não se 

trata apenas de ler sobre essa modalidade educacional, mas conhecer profundamente a 

lógica de seu conhecimento, os territórios ali presentes.  

Fazer um diagnóstico histórico-econômico e estabelecer uma conexão entre o 

saber técnico e o popular. Estabelecer uma rede de territórios ―[...] num contexto 

relacional e situacional podemos definir a ‗identidade‘ como uma orientação para as 



30 

 

escolhas dos sujeitos diante de seu grupo e do conhecimento ao qual têm acesso‖ 

(DUARTE, 2008, p.188). 

Haertbaert (2007) apresenta uma discussão acerca do território e da 

multiterritorialidade, sendo esta última tida como uma alternativa conceitual ao 

processo de desterritorialização. Este vem a ser a desconstrução de um território em 

detrimento da construção de outro, sob novos aspectos, junção de culturas; construção 

de um novo grupo, com o mesmo objetivo e histórias diferentes.  

Antes de prosseguirmos, faz-se necessário o entendimento do conceito de 

território e territorialidade. Para tanto, valer-me-ei do artigo de Rogério Haesbaert. Ele 

nos apresenta o conceito de território como diretamente relacionado à noção de poder, 

mas não apenas poder político tradicional, mas em sua concepção simbólica, cultural e 

histórica subordinado a uma relação de dominação de valores. Para Haesbaert, ―[...] 

devemos primeiramente distinguir os territórios de acordo com aqueles que os 

constroem, sejam eles indivíduos, grupos sociais/culturais, o Estado, empresas, 

instituições‖ (2007, p.22).   

A territorialidade se expressa como os atos de costumes que formam o território. 

São os valores a ele agregados que o torna território tal como se apresenta. É a luta pela 

manutenção desses costumes que se apresenta relação de apropriação do território de 

modo a que o sujeito apropria-se de sua identidade. Haesbaert (2007) destaca a 

importância de se compreender as diferentes possibilidades de se compreender a relação 

entre território e territorialidade. A seguir, seguem suas ideias a respeito dessa relação: 

 Todo território possui sua territorialidade, sendo condição para sua 

existência; 

 Territorialidade expressa o domínio sob o qual estão sujeitos os 

indivíduos de determinado território; 

 Territorialidade vista como a identidade do território, sua dimensão 

simbólica. 

 

A luta pela territorialidade dos alunos da EJA vai além das lutas dos grupos que 

a ela pertencem. O professor, precisa se multiterritorializar com a finalidade de 
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conseguir, de forma interdisciplinar, multiterritorializar seus alunos, mostrá-los que 

determinados territórios de saberes os são acessíveis. Pois, 

 

trata-se de não matar a cultura primeira do aluno. Trata-se de 

incorporar uma abordagem de ensino/aprendizagem que se baseia em 

valores crenças democráticas e procura fortalecer o pluralismo cultural 

num mundo cada vez mais interdependente (GADOTTI, 2011, p.40). 

 

A Educação de Jovens e Adultos sempre constituiu um segmento discriminado 

pela sociedade brasileira, formada pela minoria, pelos excluídos do processo 

educacional formal. Este fato gera, em vários alunos, uma naturalização desta situação, 

seguida por um conformismo de não inserção em determinados meios. Desta forma, 

cria-se um isolamento, muitas vezes reforçado pelos sistemas educacionais. Neste viés, 

Moraes (2009) cita Santos (2002a), ao destacar que, 

 

O grande problema dos sistemas educativos nacionais foi que, 

exatamente, reduziram a realidade ao que existe e nós não podemos 

fazer isto, precisamente porque hoje há muita realidade que é 

desperdiçada, muita experiência que é desperdiçada exatamente 

porque há realidades que são ativamente produzidas para não 

existirem, para serem desqualificadas [...] Portanto, a nossa sociedade 

produz ativamente realidades que desqualifica e, como desqualifica, 

não entram no sistema de ensino. Como não entram no sistema de 

ensino, a educação, por mais progressista que sejam seus 

profissionais, acabam por ser sempre agentes de conformismo. E 

exatamente o grande desafio [...] é esta ausência, a ausência do 

discriminado [...].  É preciso trazer esta ausência, digamos assim, 

torná-la presente, transformar essa ausência numa carência e, portanto, 

num desejo de preenchimento (MORAES, 2009,p.93) 

 

Nesse ponto de vista, a Educação de Jovens e Adultos deve ser vista como um 

meio de ampliação da leitura de mundo de seus alunos, constituindo uma cultura de 

acolhimento da diversidade e desfazer o mito de que esse público não consegue 

aprender a ser crítico diante do mundo. Considerando que o domínio do conhecimento 

instrumentaliza as relações de poder e, ao se apropriar desse domínio, o jovem e adulto 

têm potencializadas suas formas sociais de luta, precisamos entender que somos 

mediadores dessa ação.  

Para sermos reais mediadores, faz-se necessário um entendimento de que não 

nos basta sermos apenas professores, sujeitos de processos formativos institucionais, e 

sim professores, sujeitos ativos da totalidade do processo educacional. Os profissionais 
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da educação que atuam na Educação de Jovens e Adultos devem enxergar e respeitar as 

multiterritorialidades presentes em cada sala de aula; em cada grupo que, com suas 

diferenças, lutam por sua territorialidade. Carrano (2006) afirma que o melhor do 

mundo está na quantidade de mundos que o mundo contém e que 

 

em plena era da globalização hegemônica, os jovens de nossas  

cidades têm demonstrado a possibilidade de articulação de muitas 

identidades culturais que não constituem, necessariamente, em 

mundos incomunicáveis. À escola impõe-se o desafio de derrubar os 

muitos muros matérias e simbólicos que foram construídos ao longo 

da história e que, em última instância, são os principais responsáveis 

pelas interferências na comunicação entre os jovens alunos, seus 

colegas mais idosos e seus professores (CARRANO, 2006, p.155). 

 

Nesse sentido, para que o espaço escolar seja palco para a concretização de 

territórios, e que, a partir da desterritorialização pela qual passamos dia após dias, 

possamos nos reterritorializar constantemente, sem perdermos nossa identidade cultural, 

profissional e social. Que não só os alunos, mas nós, enquanto profissionais conscientes 

da importância desse processo possam extrapolar os limites territoriais em busca da 

apropriação da nossa territorialidade. 

A Educação de Jovens e Adultos compreende uma modalidade da educação que 

se destina àqueles que, segundo a LDB (9394/96), não tiveram acesso ou continuidade 

de estudos no Ensino Fundamental e médio na idade própria. O acesso ou continuidade 

dos estudos pode ser feita de forma regular, ou seja, o aluno cursará série à série; ou 

através de cursos supletivos, os quais visam a formação do jovem e do adulto nos 

ensinos fundamental e médio em um tempo compacto. Para tal, o aluno deverá ter uma 

idade de 16 anos para o Ensino Fundamental e 19 para o Ensino Médio. 

Sendo uma modalidade específica de educação, possui a cobertura de uma 

legislação própria, a qual apresenta pontos estruturais a constituírem a base dessa 

educação. As diretrizes expostas são obrigatórias, assim como também será, uma 

formação profissional que esteja apta à responsabilidade de arcar com tal modalidade de 

educação. O fator obrigatório não impede, porém, que as diretrizes  sirvam de 

referencial pedagógico para instituições autônomas da presente área que não visem 

certificados oficiais de conclusão de estudos ou etapas da educação escolar. 

As modalidades surgem com o intuito de possibilitar o acesso de jovens e 

adultos que, por diversas razões, não obtiveram a chance de ter acesso à educação 
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básica elementar. Assim sendo, a base legal dessas modalidades ―[...] considerará as 

situações, os perfis dos alunos, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de eqüidade, 

diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares 

nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio‖, conforme estabelece o 

parágrafo único do Art. 5º da Resolução CNE/CEB nº1, de 5 de julho de 2000.  

Esta identidade abrange tanto a equidade no que se diz respeito à distribuição 

específica dos componentes curriculares, propiciando um patamar igualitário de 

formação; quanto à diferença, em que há o reconhecimento da alteridade própria e 

inseparável dos jovens e adultos havendo a valorização do mérito de cada qual e do 

desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. 

Os cursos de aceleração aparecem como categoria distinta à Educação de Jovens 

e Adultos. Enquanto que os primeiros compreendem um meio didático-pedagógico com 

metodologia própria, pretendendo assim sincronizar o ingresso de alunos com a 

distorção idade / ano escolar, a fim de avançar rapidamente no processo de 

aprendizagem, a EJA é uma categoria organizacional constante na estrutura da educação 

nacional, com finalidades e funções específicas. 

O artigo 6º na resolução acima citada, afirma, com relação aos cursos de 

aceleração, que ―[...] cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos 

cursos da Educação de Jovens e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, 

a identidade desta modalidade de educação e o regime de colaboração entre os 

federativos‖. Já o artigo 9º, afirma que ―[...] cabe aos sistemas de ensino regulamentar, 

além dos cursos, os procedimentos para a estrutura e a organização dos exames 

supletivos, em regime de colaboração e de acordo com suas competências‖. Assim 

sendo, os sistemas de ensino tornam-se coresponsáveis pelos cursos e pelas formas de 

exames supletivos por eles regulados e autorizados. 

No tocante à língua estrangeira, há um parágrafo único afirmando que a mesma 

é de oferta obrigatória nos anos finais do Ensino Fundamental, enquanto curso regular. 

Nos cursos supletivos, para efeito de conclusão do Ensino Fundamental a língua 

estrangeira é de oferta obrigatória e de prestação facultativa do aluno. Já no Ensino 

Médio, a língua estrangeira é componente obrigatório tanto na oferta como prestação 

dos exames supletivos.  
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As diretrizes básicas aqui apresentadas formam um dos pilares da construção 

dessa pesquisa, visto que os pontos expostos nos dão uma fundamentação legal a fim de 

termos conhecimento de como realmente está estruturada a Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

2.1  O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA PARA JOVENS E ADULTOS 

 

 

Em vários países, é notada a dificuldade do jovem ou adulto trabalhador que não 

concluiu ou sequer iniciou seus estudos voltar a estudar conciliando com sua vida 

profissional. Vários estudos vêm sendo realizados através de décadas para se tentar 

descobrir meios de estabelecer que a relação ensino-aprendizagem desses alunos seja 

feita de forma a suprir suas necessidades não só profissionais, mas de maneira que lhes 

dê subsídios para uma ascensão social, apontando os múltiplos caminhos que se abrem 

com a educação escolar. Tais estudos vão desde uma realidade europeia, como é o caso 

dos estudos realizados pelos autores franceses Bourdieu e Passeron (1970) e Baudelot e 

Establet (1975 e 1977), à realidade brasileira.  

Essas duas realidades, a princípio, nos fazem ter a ideia de que são universos 

completamente distintos. Distintos, sim, porém completamente, não. Para se comparar 

essas realidades, teríamos que deixar de lado tanto a terminologia, quanto a 

especificidade do sistema escolar francês. O que se pretende com essa comparação é 

apresentar a semelhanças de realidade quanto ao fato de se haver escolas noturnas para 

que sejam atendidas as necessidades de jovens a adultos trabalhadores.  

É certo que precisamos nos conscientizar de que o ensino como um todo deve 

atender as necessidades do universo em questão. Necessidades essas que devem ser 

supridas no ato da elaboração do currículo escolar e nas metodologias utilização no 

cumprimento curricular. No caso do ensino noturno, aqui expresso, faz-se necessário 

analisar as diversas causas tanto da saída, quanto do retorno do aluno à escola. Nesse 

retorno, há pontos consideráveis, como a realidade familiar, social e profissional do 

aluno, pois ―[...] esse cotidiano vai apresentar um conjunto de características singulares, 

pois recebe um alunado que já está inserido na produção capitalista e que chega à escola 

já esgotado pelas lides do trabalho que o explora e avilta‖(CARVALHO, 2001, p. 10). 
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Neste sentido, o ensino noturno regular quanto o de aceleração deve 

desempenhar um papel formador de cidadão e não somente algo que lhes dê um título 

que lhes valha como um papel sem nenhuma aplicação dentro de sua realidade. Visto o 

ensino noturno de uma maneira geral, vamos, agora, tratar do ponto principal dessa 

discussão: o ensino da língua inglesa para os alunos aqui em questão.  

Normalmente, há uma resistência ao aprendizado de línguas estrangeiras nas 

escolas. Essa resistência provém do fato de muitos alunos não verem nesse aprendizado 

algo lhes vá ser útil, considerando os planos que cada um tem para sua vida. No ensino 

noturno, isso não é diferente. O que muda é que visto que os alunos são seres, em sua 

maioria, já inseridos no mercado de trabalho, além da resistência ainda maior, há a falta 

de percepção de outra realidade e a questão da falta de tempo para o aprofundamento 

dos conteúdos.  

Muitos alegam não ter tempo para estudar outras coisas, o que diria para 

aprender uma língua estrangeira, cuja cultura para eles é desconhecida, e alimentam a 

ideia equivocada de que a língua inglesa não faz parte do seu dia a dia. A elaboração de 

uma ementa curricular de um ensino noturno deve partir de princípios indispensáveis, 

sendo um deles o fato de que a realidade do aluno pode ser mudada se lhes forem 

apresentados outros caminhos a serem seguidos. Em sala de aula, o professor precisa ter 

a consciência de que ―[...] o aproveitamento da escolarização é reduzido, e que não há 

condições de se exigir maior empenho por parte de pessoas que trabalham de dia‖ 

(CARVALHO, 2001, p. 14) e que ―[...] o estudo à noite parece representar um 

prolongamento da jornada de trabalho, por mais quatro a cinco horas, tanto para o 

aluno, como, muitas vezes, para o professor‖( CARVALHO,2001, p. 12).  

Ao se trabalhar a língua inglesa com esses alunos, devemos respeitar ―[...] as 

concepções de homem ou pessoa humana, de sala de aula e dos papéis representados de 

professor e de aluno de uma nova língua‖ (ALMEIDA FILHO, 2002, 17), sobretudo, 

quando necessitamos do aprendizado dessa segunda língua para o manejo de novas 

tecnologias que são implementadas pelo sistema capitalista. Pois, 

 

além disso, a aprendizagem de uma língua estrangeira se dá sempre 

num contexto político-cultural de contato com o da língua materna, 

sendo freqüentes as manifestações de conflito ideológico em forma de 

rejeição subconsciente. Uma atitude madura, crítica e segura do 
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professor pode ser um elemento aclarador e minimizador desse 

fenômeno em sala de aula (ALMEIDA FILHO, 2002, p.32). 

  

Nessa perspectiva, esta dissertação almeja apresentar os limites e desafios 

enfrentados pelos professores de língua inglesa, estabelecendo paralelos com a temática 

ambiental. A aquisição de um segundo idioma sempre representou um diferencial de 

peso no processo de formação pessoal e profissional do indivíduo. Considerando a 

condição hegemônica dos Estados Unidos no mundo, a língua inglesa é bastante 

valorizada, sendo o segundo idioma mais falado no mundo. O seu ensino no Brasil nem 

sempre foi marcado por um caráter prático, considerando a carência de professores com 

formação linguística e pedagógica e o reduzido número de horas-aula destinadas a esta 

prática.  

Assim, a formação do aluno voltada para a comunicação em um segundo idioma 

deu lugar às aulas teóricas repetitivas e por vezes sem uma ligação real com a relevância 

de seu aprendizado, o que desmotiva alunos e professores.  Assim, o estudo das formas 

gramaticais, de maneira descontextualizada, passa a formar o perfil do ensino de inglês 

nas escolas, afastando ainda mais o idioma da realidade daquela sociedade, 

desrespeitando ―[...] as concepções de homem ou pessoa humana, de sala de aula e dos 

papéis representados de professor e de aluno de uma nova língua‖ (ALMEIDA FILHO, 

2002, p. 17). 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais  para o Ensino Médio, as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas em Língua Estrangeira Moderna são: 

representação e comunicação; investigação e compreensão; e contextualização sócio-

cultural. Daí a importância de se relacionar realidade social com sala de aula, a fim de 

adequar a carga horária reduzida, turmas geralmente numerosas e materiais didático 

escassas a uma perspectiva de ensino voltada para um contexto real e tangível numa 

abordagem contextualizada e problematizadora. 

A realidade social contemporânea, marcada pela degradação do meio ambiente, 

nos remete a um comprometimento, enquanto professores, com o desenvolvimento da 

consciência de preservação ambiental. O universo escolar, marcado pela 

heterogeneidade de culturas e saberes, o engajamento de professores e alunos, numa 

perspectiva interdisciplinar, resultaria numa análise mais crítica das práticas sociais e 

suas consequências, neste caso, relacionadas ao desenvolvimento sustentável e à busca 
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pela qualidade de vida da população. A análise dessas práticas por parte da comunidade 

escolar, enquanto sujeitos, pode estar inserida no currículo escolar como tema 

transversal ou até mesmo como recurso para o aprendizado de determinada disciplina, 

que para nós, é a língua inglesa. 

 

2.2  EJA E A INTERDISCIPLINARIDADE 
 

 

Interdisciplinaridade pode ser entendida como uma abordagem para o resgate de 

aspectos humanos, auxiliando, assim, na construção de sua história social, econômica, 

cultural, política e educacional. Quanto maior a amplitude dada ao conceito de 

interdisciplinaridade, maior a possibilidade de explicar seus aspectos epistemológicos e 

praxeológicos, ou seja, seu estudo científico e prático.   

Embora existam diversas definições, entre as quais pode se apresentar a clássica 

apresentada por Ivani Fazenda (2008) em que a interdisciplinaridade nada mais é que a 

―[...] interação existente entre duas ou mais disciplinas, a visão do tema é muito mais 

complexa quando relacionada com a formação do professor. É a ligação entre as 

matérias escolares, observando que as mesmas possuem certa interdependência, 

convergência, completando umas às outras, permitindo-se, desta forma, a construção de 

uma estrutura interdisciplinar.  

No nível didático, a interdisciplinaridade tem como objetivo articular o que 

prescreve o currículo e sua inserção nas diversas situações de aprendizagem que se 

apresenta em sala de aula, promovendo a revisão de estratégia de ações que possibilitem 

que o ensino alcance sua maximização.  E, finalmente, em nível pedagógico, onde há, 

em sala de aula, a atualização concreta da interdisciplinaridade didática.  

Sob este prisma, nos remetemos à duas correntes que pregam  diferentes formas 

de compreender a formação interdisciplinar do docente, que embora se completem, 

mostram a cultura em que estão inseridas.  A primeira delas, denominada ordenação 

científica, vê a interdisciplinaridade como a construção dos saberes, onde o professor 

procura o conhecimento pelo mero prazer de saber, de agregar valor ao intelecto, 

obrigando-o a rever constantemente suas práticas e redescobrir seus talentos. Esta 

ordenação revela-se como uma tendência da cultura franco-fona. 
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A segunda corrente tem aproximação maior com a cultura inglesa, sendo 

comumente chamada de ordenação social. Esta relaciona os desdobramentos dos 

saberes científicos interdisciplinares com as exigências sociais.  Estuda, assim, métodos 

que analisem o mundo em razão das finalidades sociais das disciplinas. 

Entretanto, a formação interdisciplinar dos professores brasileiros, leva ao 

surgimento de uma terceira corrente chamada de ordenação interacional, que não exclui 

as correntes anteriores, mas encontra um aspecto que lhe são comuns: a busca de saber 

ser interdisciplinar.  A ordenação interacional agrega a essa busca o fator experiência 

docente, o que diferencia o contexto científico do professor do seu contexto prático. 

Esta corrente propicia de forma mais clara diferenciação entre a 

interdisciplinaridade escolar e a científica, observando que a primeira é voltada para a 

perspectiva educativa, onde há o estudo profundo dos conceitos de escola, currículo e 

didática, o que favorece o processo de aprendizagem e, sobretudo, respeita os saberes 

dos alunos e sua integração. 

De acordo com Fazenda (2008), diversos estudos vêm sendo realizados em 

relação à interdisciplinaridade no ensino primário de Quebec, desde 1991. Ressalta-se, 

no entanto, que somente a partir das diferentes pesquisas realizadas a partir de 1991, 

podem-se caracterizar as principais tendências que marcaram as práticas 

interdisciplinares em estudo, dividindo-as em: pseudointerdisciplinaridade (ignorância 

entre as disciplinas); holismo (fusão de disciplinas e de conteúdo); hegemonia 

(dominação de uma disciplina sobre as outras); e, ecletismo (adição heteróclitade 

elementos de duas ou várias disciplinas). 

Dos vários estudos advindos destas visões, surgem duas principais concepções: 

seriada, que implica em opacidade, rigidez e hierarquização; e integrada, que leva à 

interatividade permanente entre as ciências.  Estas duas concepções demonstram que os 

currículos, de modo geral, levam em consideração questões sociopolíticas e 

socioculturais. 

Fundamentados em tais observações, os autores realizaram estudos utilizando 

dados quantitativos e análises qualitativas, que levaram a hierarquização segundo cinco 

pontos de vista diferenciados.  O primeiro resultado é alicerçado em estudos (cinco 

enquetes) acumulados desde 1980, segundo a qual a língua francesa ocupa o primeiro 

lugar, seguido de matemática, ciências humanas, inglês, educação física, entre outros.  



39 

 

Observaram-se, naturalmente variações nos resultados como pode se registrar na tabela 

02 do estudo. 

Outro resultado foi a classificação hierárquica segundo os tipos de saber, que 

divide o estudo em: saber (francês, matemática, inglês, ciências humanas e ciências 

naturais); saber-fazer (francês, matemática, educação física, inglês e artes); e, saber-ser 

(Formação pessoal e social, ensaio moral, religioso, educação física e artes). 

O terceiro resultado é baseado na distinção entre disciplina de base e disciplina 

secundária, segundo a qual a hierarquização seguiria a seguinte ordem: francês, 

matemática, inglês, educação física, ciências humanas, formação pessoal e social, 

ensino religioso, ensino moral, ciências naturais e músicas.  Observa-se que as cinco 

primeiras seriam consideradas de base por serem essências à formação e ao sucesso 

social e as demais porque são complementares às disciplinas de base e se constituírem 

em enriquecimento pessoal. 

O quarto resultado hierarquiza as disciplinas em razão do tempo dedicado ao 

ensino das diferentes disciplinas, segundo a qual a que demandaria mais tempo de 

estudo seria o francês (30,4%), seguindo de matemática (19,6%), ensino religioso 

(8,7%), ciências humanas (8,7%), educação física (8,7%), ciências humanas (8,7%) , 

entre outros. 

O que proponho neste estudo vai além do estudo das disciplinas tal qual se 

apresentam em seus segmentos educacionais. Proponho a visão do problema concreto, a 

fim de que estabeleçamos uma relação com a real necessidade dos alunos em detrimento 

de suas práticas diárias. Olhar as disciplinas como campos isolados de conhecimento 

foge da concepção de sistemas unificados que são distinguidos por necessidade 

administrativa (organização de ensinos e professores) e razões históricas. Esses sistemas 

se unem nas teorias formuladas para a solução de problemas.  

Para esta unificação, entendemos ser necessária uma visão crítica e objetiva da 

real aplicação desse conhecimento. Do contrário, tem-se o acúmulo de dados, tão 

somente. E esse acúmulo, bem como o de ―[...] informações e mesmo de teorias, não 

possibilita por si só uma efetiva contribuição qualitativa na melhoria cultural e material 

da vida humana‖ (CARDOSO, 2007, p.80). 

Um programa de ensino de língua inglesa relacionando-o com questões 

ambientais (conservação, preservação, desenvolvimento sustentável, problemas 



40 

 

ambientais, impactos antrópicos no meio ambiente) é sugerido nesta pesquisa como um 

programa de constante pesquisa e investigação, entendendo que não existe um ―ponto 

de chegada‖ (CARDOSO, 2007, p.86) para o conhecimento, enxergando este como em 

contínuo crescimento; ao eu ver, característica intrínseca do ser crítico. E é com a 

prática pedagógica interdisciplinar que aquele programa será efetivamente 

implementado. 
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CAPÍTULO 3: O ENSINO DE INGLÊS E O MEIO AMBIENTE: A 
PRÁTICA PEDAGÓGICA INTERDISCIPLINAR 

 

 

 

 

A prática pedagógica é a conduta profissional dos professores antes, durante e 

depois da sua ação em classe com os alunos, revelando-se, desta forma, as 

competências, os esforços de adaptação para responder aos desafios reflexos do ensino- 

aprendizagem. É, portanto, multidimensional. 

Segundo Fazenda (2008), aas dimensões influenciadoras às práticas pedagógicas 

devem ser analisadas segundo três perspectivas. A primeira delas é socioeducativa 

contextual exerce influencia direta sobre as práticas, mas se relaciona com o contexto 

mais amplo e independente da vontade do docente. 

A segunda é uma perspectiva socioeducativa mais relacionada com o quadro de 

referência do professor, podendo apresentar as seguintes dimensões: curricular (visão da 

escola e das suas finalidades); socioafetiva e histórica (visão do ensino e da 

aprendizagem); e, epistemológica (visão do saber). 

A terceira perspectiva é a operacional, que representa operacionalização do 

quadro de referencia na escola, podendo apresentar as seguintes dimensões: didática, 

psicopedagógica, mediadora e organizacional, que foram abordadas em investigações 

norte-americanas e europeias. 

Embora tenham sido realizados diversos estudos comparativos, os autores 

chegaram à conclusão que, em razão de acontecimentos e estudos atuais, não se pode 

avaliar o grau de influência que uma dimensão pode exercer sobre a outra e nem sobre a 

prática pedagógica.  

Contudo, deve se deixar claro que todas estas dimensões são interligadas, 

exercendo influência, de algum modo, umas sobre as outras e sobre as práxis 

educacionais. 

A partir da década de 80, o comprometimento dos professores com seu trabalho 

e experiências vividas com a prática pedagógica expressam processo novo de 
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conscientização da necessidade de abordagem interdisciplinar no desenvolvimento do 

ensino-aprendizagem. 

A compreensão do termo interdisciplinaridade, de acordo com Fazenda (2008), 

deve ser observada sob três perspectivas: lógica do sentido, caracterizada pelos aspectos 

críticos da epistemologia, ideológicos e sociais, em que se mantém um relação estreita 

com o saber disciplinar e a apropriação do saber; lógica da funcionalidade, que se 

fundamenta no desenvolvimento do saber-fazer, proveniente da necessidade de 

integração do ser humano em um sociedade jovem com múltiplos valores e vivências 

(nessa visão, fica em evidência as questões que proporcionem meios para que as 

disciplinas atendam a suas finalidades); e, lógica brasileira da intencionalidade 

fenomenológica, vinculado à lógica existente entre o que o professor sabe e o que e 

como ele repassa esse saber ao aluno. 

De acordo com Henrique Leff (2004), questão ambiental e a 

interdisciplinaridade emergiram no final dos anos 60 e início dos anos 70, surgindo 

como uma tentativa de solucionar problemáticas contemporâneas tais como degradação 

do meio ambiente e o fracionamento do conhecimento.  Nesse período, surge uma nova 

consciência
6
 ecológica e a necessidade de reintegração do conhecimento, através de 

métodos interdisciplinares, para uma compreensão da realidade que formara diante de 

uma crise econômica e populacional. Neste momento, surgem obras acerca do 

fenômeno marcado pela relação consumo x natureza e suas consequências. 

 

Em princípios dos anos 70, de Nicolás Georgescu Roegen (1971) 

publica A Lei da Entropia e o Processo Econômico e se difunde 

mundialmente o estudo do Club de Roma,  Os Limites do Crescimento 

(MEADOWS et AL, 1972), marcando os limites que a natureza impõe 

à racionalidade econômica (LEFF, 2011, p.310). 

 

É nesse contexto que a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (Estocolmo, 1972) faz emergir a proposta de uma educação ambiental, entendo 

que ―[...] a solução de uma problemática ambiental implica mudanças profundas na 

organização do conhecimento‖ (LEFF, 2011, p.310), portando devendo ser ―[...] 

fundada em uma visão holística da realidade e nos métodos da interdisciplinaridade‖ 

                                                 
6
 Paulo Freire (1979, p.15) considera consciência como o ―[...] desenvolvimento crítico da tomada de 

consciência. A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da 

realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto cognoscível e na 

qual o homem assume uma posição epistemológica‖.    
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(LEFF, 2011, p.310), compreendendo sua complexidade e enxergando o ambiente e 

atividade econômica como esferas integradas, ou seja, com seus aspectos biológicos, 

físicos, e acrescendo questões econômicas e sócio-culturais.  Com incorporação de uma 

consciência ambiental nos saberes curriculares, a interdisciplinaridade no saber 

ambiental surge como sendo uma ―[...] colaboração entre diversos campos do 

conhecimento e do saber dentro de projetos que envolvem tanto as diferentes disciplinas 

acadêmicas, como as práticas não científicas que incluem as instituições e atores sociais 

diversos‖ (LEFF, 2011, p.311). 

A partir dessa proposta, intenciona-se a criação de um objeto de estudo para o 

ensino da língua inglesa a partir da conscientização ambiental ao tempo em que um 

segundo idioma é aprendido dentro de um determinado contexto sócio-econômico.  

Para se compreender a necessidade desse objeto de estudo, faz-se necessária 

uma compreensão do papel das habilidades comunicativas no ensino de Línguas 

Estrangeiras – LE (leitura, escrita, fala e audição). Nas escolas de educação básica, o 

ensino de LE encontra algumas dificuldades, principalmente em escolas públicas, tais 

como salas com grande número de alunos, falta de recursos didáticos, por vezes, 

despreparo de muitos professores de inglês, que terminam a licenciatura sem a 

habilidade da comunicação oral. Além disso, falta de planejamento e conteúdos 

específicos para o ensino de Jovens e Adultos gera um baixo interesse e motivação tanto 

de alunos e professores.  

O foco nas quatro habilidades, considerando as dificuldades apresentadas, torna-

se utópica. O desenvolvimento delas parte do princípio de uma estrutura didática 

(incluindo equipamentos eletrônicos) que dê ao professor o devido suporte de preparar 

suas atividades. Nesse sentido, a utilização de um objeto de estudo, no nosso caso 

questões ambiental, mobilizaria alunos e professores em torno da construção do saber 

interdisciplinar. Deve-se haver, no ensino como um todo, funções e objetivos claros 

para a aprendizagem.   

De forma breve, podemos perceber que o ensino de LE está diretamente 

relacionado com a necessidade cultural e econômica do envolvidos neste processo de 

ensino x aprendizagem. Propor um ensino de LE tendo desenvolvimento sustentável, 

ações de conservação e propagação da consciência ambiental tornam-se primordial na 

sociedade contemporânea, ao passo em que a interdisciplinaridade nos permite tal feito. 
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 3.1  CONSCIENTIZAÇÃO POR MEIO DA ATIVIDADE PEDAGÓGICA 
 

A prática docente, seja ela interdisciplinar ou não, precisa estar aliada com a 

provocação de ideias, mobilização dos conhecimentos que o aluno já possui, bem como 

com o refinamento de sua capacidade de observação, através de um ensino dinâmico. 

Libâneo define ensino como conjunto de tarefas educativas exigida pela vida em 

sociedade ao afirmar que ―[...] o trabalho docente somente é frutífero quando o ensino 

dos conhecimentos e dos métodos de adquirir e aplicar conhecimentos se convertem em 

conhecimentos, habilidades, capacidades e atitudes dos alunos‖ (2013, p.14).  

O empenho dos alunos é causado pela percepção deles acerca da necessidade e 

importância do que se estuda, bem como também de sua percepção de progresso 

intelectual. O ensino da língua inglesa através de uma temática ambiental é uma 

proposta de emergência da criticidade do aluno jovem e adulto já trabalhador diante de 

sua realidade. Diante de uma reflexão acerca de sua percepção de mundo.  

Para tanto, cabe ao professor de inglês criar fatores de incentivo e propiciar 

condições de estudo de um idioma correlacionando-o com noticiário e experiências 

relacionadas com assuntos como sustentabilidade, conservação, preservação, 

consciência ambiental. Para tanto, nessa proposta, me farei valer do que Libâneo 

apresenta como sendo o ―estudo ativo‖. Este estudo  

 

é o conjunto das tarefas cognoscitivas que concorrem para o 

desenvolvimento das atividades mentais dos alunos, como a 

conversação dirigida, a discussão, o estudo dirigido individual e em 

grupo, os exercícios as observações das coisas do mundo circundante, 

os hábitos de estudo e de organização pessoal, as tarefas de casa, o 

estudo do meio, etc. (LIBÂNEO, 2013, p.17). 

 

 Aliando o conhecimento das condições internas dos alunos às condições 

externas expressas pelas exigências sociais e profissionais que são impostas, são os 

incentivos do professor, por meio de metodologia adequada e procedimentos 

metodológicos, que trilharão o caminho para a compreensão de um segundo idioma e, 

em adicional, inserir-se num projeto de compreensão da importância da educação 

ambiental. 

Como procedimentos a serem utilizados pelo professor, sugerimos os abaixo 

elencados: 
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 Exercícios de reprodução: seja através de discussões, redações sobre 

determinado tema em língua materna, com a inserção de atividades de 

língua inglesa envolvendo gramática e vocabulário; 

 Tarefas de preparação para o estudo: relatos verbais de conhecimento 

prévio sobre determinado tema ou notícia sobre meio ambiente. Neste 

ponto, o professor pode valer-se de acontecimentos mundiais recentes 

relacionados com problemas ambientais ou soluções encontradas por 

outros países; 

   Tarefas de assimilação: atividades de possibilitem o confronto entre o 

conhecimento prévio e o adquirido. Uma forma de mensurar o 

desenvolvimento do pensamento crítico do aluno acerca de questões 

ambientais; 

 Aulas expositivas de língua inglesa: a teoria gramatical aliada aos temas 

abordados. 

A proposta deste estudo é apresentar a educação como um processo de resolução 

de problemas a partir de sua compreensão real. Neste processo, o professor apresenta-se 

como um agente facilitador e instigador do aluno para que este sinta a necessidade da 

busca do conhecimento; e não aquele que constrói um processo passivo onde, segundo 

Furtado, ensinar é falar e aprender é ouvir, na crença de que as competências se 

desenvolverão automaticamente com a simples transmissão do conhecimento 

acumulado, sem conexão com a realidade. Furtado ainda afirma que o professor precisa 

desafiar cognitivamente seus alunos, uma vez que ―[...] quanto mais elaborado e 

enriquecido é um conceito, maior a possibilidade ele tem de servir de parâmetro para a 

construção de novos conceitos‖ (2014, p.11).  

Este desafio está diretamente subordinado ao planejamento das aulas, que deve 

estar focado na geração de questionamentos, necessidades que farão do aluno um ser 

crítico diante da realidade. Pois, ―[...] quando problematizamos, abrimos as 

possibilidades de aprendizagem, uma vez que os conteúdos não são tidos como fins em 

si mesmos, mas como meios essenciais na busca de respostas‖ (FURTADO, 2014, 

p.11), ou seja, transferir o foco da importância real do conteúdo para se visualizar que 

exigências podem ser feitas sobre ele, provocando a autonomia do aluno e promovendo 

ações coletivas. É a compreensão crítica e aplicável do conhecimento em detrimento da 

memorização necessária para provas e tarefas.  
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 A proposta deste estudo é sugerir, antes de tudo, uma reflexão sobre outras 

culturas, valores, hábitos e costumes com o estudo de inglês através de questões 

ambientais. Compreender a comunicação em língua estrangeira como uma troca de 

ideias e valores culturais, ampliando fronteiras de conhecimento. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais constituem-se numa referência, jamais atuando impositivamente 

em metodologias e conteúdos.  

De acordo com o PCN+, Linguagens, códigos e suas tecnologias, o Ensino de 

Língua Estrangeira moderna, não têm como essência impor metodologias ou conteúdos, 

mas servir de referência para o ensino. Para tanto, sugere que, antes de tudo, o professor 

estabeleça metas realistas e apresente materiais que tenham uma conexão com a 

realidade. O ensino de uma língua estrangeira moderna deve ―[...] articular os saberes 

em língua estrangeira com outros saberes do currículo, de modo a mobilizar o 

conhecimento do aluno para o enfrentamento de situações-desafio da vida social, dentro 

e fora da escola‖ (BRASIL, 2002, p.93) 

A proposta apresentada a seguir, segue a sequência de conteúdos gramaticais 

proposta pela coleção do guia de livros Didáticos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, intitulada ―Caminhar e Transformar – Língua Estrangeira Moderna‖ (Inglês e 

Espanhol). Aliado a estes conteúdos, divididos em oito unidades, este estudo sugere oito 

temas ambientais que podem ser alterados pelo professor, como medida de adaptação a 

fatos que por ventura venham a surgir. Primeiro, faz-se necessário que o professor 

responda o questionário abaixo, que fará parte de seu planejamento, como forma de traçar 

um perfil dos alunos, considerando eventos já ocorridos na escola, para o desenvolvimento 

deste projeto; bem como de um mapeamento do pensamento do professor quanto ao que se 

pretende executar. As respostas serão apresentadas em forma de texto introdutório do 

planejamento. 

1. Qual o papel do professor da educação básica em, uma maneira interdisciplinar, 

estimular seus estudantes a desenvolverem uma consciência crítica quanto às 

ações do homem no meio ambiente? 

2. Existe alguma ação pedagógica na escola que desperte no aluno um interesse de 

preservação do meio ambiente a partir de ações singulares? 

3. A coleta seletiva é aplicada na escola? 

4. Qual(is) a(s) metodologia(s) utilizada(s) para o ensino de língua inglesa nessa 

instituição de ensino? 
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5. Qual a conexão estabelecida pelo professor entre a língua inglesa e a realidade 

social da comunidade escolar? 

6. Em feiras e gincanas, de que forma os alunos reagem quando desenvolvem 

tarefas que aliam o conteúdo didático com suas vidas práticas? 

7. Qual a quantidade média de alunos por sala no Ensino Médio? 

8. Qual o impacto desse quantitativo na motivação do professor de inglês, 

considerando os recursos didáticos e tecnológicos disponibilizados pelo governo 

para o ensino de línguas estrangeiras? 

9. As quatro habilidades comunicativas (leitura, escrita, reprodução e compreensão 

orais), a serem trabalhadas pelo professor de inglês em seus alunos, são 

abordadas de forma satisfatória? 

10. A utilização de temáticas para o ensino de inglês facilitaria a percepção do aluno 

da real importância do aprendizado deste idioma? 

(  )SIM               (  )NÃO        (  )INDIFERENTE 

 

Em seguida, o professor deverá descrever sua turma, após prévia apresentação 

pessoal dos alunos, no que diz respeito à faixa etária, ramo de trabalho, expectativas 

quanto ao aprendizado da língua inglesa e nível de consciência ambiental. Para obtenção 

de dados desta descrição, o professor poderá valer-se de questionários a serem preenchidos 

pelos alunos. Essa descrição de perfil deve ser norteadora para a implementação da 

proposta pedagógica, voltando ao que fora anteriormente exposto acerca das múltiplas 

territorialidades presentes em sala de aula. A construção da prática diária do professor, 

valendo-se das experiências individuais de seus alunos e do ambiente em que estão 

inseridos.  

A internet oferece um leque muito amplo de subsídios para o professor trabalhar 

temas ambientais em aulas de inglês.  Como sugestão, temos os seguintes sites de notícias 

que, dentre outros, podem ser explorados pelo professor: 

http://www.bbc.com/news/science_and_environment/ 

http://edition.cnn.com/ 

http://www.theguardian.com/environment 

Os procedimentos metodológicos são constituídos de seminários em língua 

portuguesa acerca do tema (como apresentação), elaboração de cartazes sobre determinado 

http://www.bbc.com/news/science_and_environment/
http://edition.cnn.com/
http://www.theguardian.com/environment
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tema, valendo-se da escrita em inglês; exploração de vídeos e noticiários sobre o tema 

(como sugestão, sugerimos buscas no site www.youtube.com). 

A proposta pedagógica apresentada a seguir está estruturada na noção de 

interdisciplinaridade previamente exposta. Trata-se de um planejamento anual que está 

dividido em tópicos conteudistas, tema (apresentado como sugestão para ensino de 

gramática e vocabulário) e procedimentos metodológicos, que podem ser adaptados pelo 

professor ou substituídos em virtudes de novos acontecimentos ao redor do mundo.  

http://www.youtube.com/


49 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA ANUAL 
LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO MÉDIO DE “JOVENS E ADULTOS” 

 

 

OBJETIVO GERAL:  

 

                 Proporcionar o ensino de uma língua estrangeira a partir do entendimento de aspectos culturais desta língua, tendo como base 

temáticas ambientais de modo a que se compreenda os efeitos da ação humana em relação às questões ambientais e assim torná-lo 

consciente das suas atitudes na sociedade contemporânea com a possibilidade de apresentar alternativas mais eficazes para a vida dos seres 

vivos no planeta. 

 

OBJETIVOS:  

 Analisar os efeitos da ação humana; 

 Adquirir habilidades comunicativas da língua inglesa de forma contextualizada; 

 Localizar nos textos aspectos gramáticas da língua inglesa 

 Explicitar as intencionalidades dos programas que tentam minimizar os efeitos dos problemas ambientais na cotidianidade; 

 Explicar processos para a sustentabilidade; 

 Elaborar cartazes e outros procedimentos ilustrativos para demonstração de suas aprendizagens sobre as questões 

ambientais. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

LÍNGUA INGLESA PARA O ENSINO MÉDIO DE  “JOVENS E ADULTOS” 

 

 

 

UNIDADE 

TÓPICOS 

CONTEÚDISTAS  

TEMA PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS  

RECURSOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

I 

 

Pronomes Possessivos; 

Apresentação 

pessoal/saudações; verbo 

―to be‖;  

dias da semana;  

meses do ano 

 

 

Sustentabilidade: meio 

ambiente x consumo 

Exposição didática com debate sobre o conteúdo.  

Utilização de texto básico para identificação de aspectos 

gramaticais.  O site  

http://www.mdpi.com/journal/sustainability servirá como 

base para extração de textos. 

Exibição de vídeo ―Rio+20: Desafios da sustentabilidade‖, 

objetivando uma discussão acerca de práticas sustentáveis e 

do conceito de sustentabilidade.  

https://www.youtube.com/watch?v=dX-tu2ODL5g  

 

OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

 

Analisar criticamente a relação da sociedade com o meio ambiente a partir das consequências consumo sem a preocupação 

com o meio-ambiente.  

Partilhar as ações de sustentabilidade vivenciada no seu dia-a-dia por meio do debate e assim organizar folhetos.  

 

 

A avaliação desta unidade será feita através de dois procedimentos avaliativos: prova escrita (para verificação de 

aprendizagem gramatical) e confecção de folhetos para divulgação de ações sustentáveis. Os folhetos deverão ter versão em 

português e inglês, para que o vocabulário seja praticado. 

http://www.mdpi.com/journal/sustainability
https://www.youtube.com/watch?v=dX-tu2ODL5g
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II 

Palavras interrogativas; 

Adjetivos e advérbios; 

Presente simples; 

números, 

datas e horas; 

 

Coleta seletiva 

Introdução do tema a partir de texto extraído de  

http://www.recicla.ccb.ufsc.br/coletaseletiva/ 

(em anexo) 

Exposição didática com a apresentação de vocabulário 

pertinente ao tema por meio de material visual, para o 

desenvolvimento de atividades.  

A partir da discussão sobre o tema e apresentação do 

vocabulário, uma atividade extra-classe será desenvolvida 

em local a combinar. O local deverá ser uma empresa (de 

qualquer ramo) que realize procedimentos de coleta seletiva. 

Os alunos, a partir de conteúdos gramaticais aprendidos, 

elaborarão perguntas em inglês, porém serão faladas em 

português. As respostas obtidas serão traduzidas e entregues 

professor em data previamente estabelecida.  

 

OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

 

 

 

Distinguir objetos da coleta seletiva; 

Entender a logística reversa sobre coletas seletiva de como as empresas organizam o processo seletivo do lixo; 

Confeccionar cartazes para ilustrar pratica seletiva; 

Compreender a estrutura da forma interrogativa da língua inglesa; 

 

A avaliação da unidade será realizada por meio de dois instrumentos: 1) Relatório da atividade extra-classe com a transcrição 

em inglês da entrevista realizada (50% da nota) ; 2) Confecção de cartazes sobre coleta seletiva  para afixação na escola (em 

versão inglês e português). 

 

 

III 

 

 

Preposições;  

Forma imperativa; 

 

Mudanças climáticas globais 

 

Exposição didática do conteúdo e exploração dirigida do site  

http://www.ipcc.ch/. 

http://www.recicla.ccb.ufsc.br/coletaseletiva/
http://www.ipcc.ch/;%20com
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Organização de grupo de trabalho a fim que os alunos 

possam por meio de seminários temáticos expor suas ideias 

acerca do problema das mudanças climáticas.  

 

 

 

OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

 

Explicar como governos de diferentes países lidam com as conseqüências das mudanças climáticas; 

Discutir ações de infraestrutura e apoio sociais realizadas pelos governos de outros países; 

Compreender que fatores antrópicos influenciam no clima de determinadas regiões; 

 

A avaliação será realizada por meio de seminários, cuja participação oral valerá 30% da nota da unidade. Os outros 70% 

serão adquiridos através de texto individual, em português, sobre o tema, com a inserção de vocabulário e estrutura 

gramatical em língua inglesa. 

 

IV Presente contínuo; 

Grau dos adjetivos 

 

Efeito estufa 

Exposição didática do conteúdo e apresentação do vídeo 

―Efeito estufa‖, acessado em  

https://www.youtube.com/watch?v=soicSlswjOk. A partir 

dele, definir efeito estufa, causas e conseqüências para a 

população mundial.  

 

 

OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

Analisar as conseqüências do efeito estufa em sortidas regiões do planeta; 

Reforçar o vocabulário aprendido nas quatro unidades; 

Exercitar a escrita de palavras em inglês; 

Nessa unidade, cada aluno comporá uma redação sobre o tema em língua portuguesa, com a substituição de palavras em 

português pelo vocabulário aprendido. Essa atividade será feita em sala de aula e valerá 40% do valor da nota da unidade. Os 

outros 60% serão atribuídos à prova escrita.  

  

Futuro Simples; 
Impactos ambientais no mundo 

 Tendo como base o trabalho intitulado ―Grandes Impactos 

Ambientais no Mundo‖, desenvolvido pela Faculdade 

https://www.youtube.com/watch?v=soicSlswjOk
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V 
Adjetivos possessivos; Educacional Araucária, realização de debates, e exposição 

didática do conteúdo.  Os debates terão como ponto de 

partida a discussão dos textos com os alunos, de forma a 

estimular a criticidade deles diante dos fatos apresentados. 

OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

Analisar textos;  

Oportunizar no aluno a consciência dos impactos da ação inconseqüente do ser humano na natureza; 

Conhecer medidas que estão sendo tomadas em outros países em reação aos impactos ambientais. 

A nota da avaliação será dividida em duas etapas: 1) 50% por participação nos debates; 2) 50% na prova escrita. 

 

VI Passado simples Agrotóxicos 

Exposição didática do conteúdo e exposição do vídeo acerca 

dos efeitos dos agrotóxicos na saúde: ―Globo Rural – Uso de 

agrotóxicos oferece riscos à saúde e ao meio ambiente, 

apresenta pesquisa‖ 

  https://www.youtube.com/watch?v=ukgkopXUHnQ 

 

OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

Esclarecer o conceito, aplicações e efeitos dos agrotóxicos.  

Trabalhar o vocabulário relacionado a alimentos; 

Debater a importância dos alimentos orgânicos à saúde; 

Compreender a estrutura, formação e aplicabilidade da estrutura do tempo verbal passado simples; 

A avaliação será realizada em duas etapas: confecção de panfletos (em línguas portuguesa e inglesa) de conscientização e 

orientação acerca dos agrotóxicos, a serem distribuídos na escola (50% da nota) e avaliação escrita (50% da nota). 

 

 

VII 

 

Voz passiva; 

Voz ativa 

 

Poluição urbana 

 

Exposição didática do conteúdo e observação do aluno em 

seu meio social e profissional.  Realização de pesquisas na 

internet, para debate em sala de aula. Observação do aluno 

em seu entorno social e apresentação indicadores de 

poluição urbana que interfiram do meio ambiente.  

https://www.youtube.com/watch?v=ukgkopXUHnQ
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OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

Entender formas de poluição urbana; 

Citar maneiras de amenizar a poluição causada por diversos agentes – ações nacionais e internacionais; 

Compreender a diferenças das vozes passiva e ativa em língua inglesa e seus usos; 

Como avaliação, será apresentado relatório individual sobre a poluição urbana no meio social do aluno, escrito em português 

com a inserção de vocabulário já adquirido nas unidades anteriores, bem como das formas gramaticais aprendidas.  

O relatório terá um peso de 50% da nota, sendo os outros 50%, a prova escrita. 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

Portifólio 

Nessa última unidade, os alunos, divididos em equipes, confeccionarão (de forma dirigida)  

portifólios acerca dos temas trabalhados, com informações em língua inglesa, valendo-se do 

vocabulário adquirido durante as unidades anteriores. 

OBJETIVOS/ 

FORMA DE 

AVALIAÇÃO 

Fazer uso do vocabulário explorado nas sete unidades antecedentes; 

Praticar a escrita e leitura em língua inglesa por meio da elaboração do portifólio; 

Gerar uma ampla discussão acerca dos temas ambientais trabalhados. 

O portifólio será o instrumento de avaliação desta unidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

Ao longo do processo de construção deste trabalho, através das leituras e 

práticas pedagógicas por mim vivenciadas, procurei enfantizar a necessidade de respeito 

à historicidade do aluno, da necessidade de formação do professor frente à possibilidade 

de inserir o aluno no mundo através da interdisciplinadirade. Compreender de que 

forma isso pode ser feito, o que há de base legal acerca da Educação Ambiental. O 

idioma foco deste trabalho é a língua inglesa, porém este fato não impede que 

professores de outros idiomas façam ajustes e adaptações, pois o ensino de línguas 

proporciona ao aluno expansão de seus horizontes, e a criticidade frente à ação do 

homem na natureza o torna um ser ativo em seu ambiente. 

Os debates sugeridos na proposta têm como objetivo criar um campo vasto de 

discussão e consequentemente, aprofundamento do conhecimento através de seu 

compartilhamento. A exibição de vídeos e exploração de sites visa proporcionar ao 

aluno novas ferramentas de aprendizagem e motivação. Considerando o tempo de 

pesquisa para fundamentar teoricamente a elaboração do planejamento, não foi intençao 

deste trabalho colocá-la em prática e analisar seus resultados. O produto desta pesquisa 

é a proposta pedagógiva a ser desenvolvida em oito unidades, ou a depender da 

estrutura pedagógica da escola.  

O principal desafio do professor, antes de qualquer coisa, será se inserir 

profissionalmente no contexto interdisciplinar. Se multiterritorializar, conforme dito 

anteriormente. Porém, a reinvenção do professor, neste caso, representa a visualização 

de novas possibilidades de ensinar inglês e de ajudar a cuidar do planeta em que 

vivemos. 
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