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RESUMO 
 

 

A dimensão ambiental no contexto escolar objetiva abrir espaços para a construção de 

conhecimentos e para a articulação de saberes, possibilitando a formação de indivíduos que sejam 

partícipes na construção de uma sociedade sustentável, socialmente justa e ecologicamente 

equilibrada. Nesse sentido, educar ambientalmente os sujeitos requer o envolvimento de um 

conjunto de atores sociais e de formas de organização que contemplem ações alternativas ao modelo 

hegemônico de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. Apesar das 

tentativas de incorporar a Educação Ambiental nos currículos escolares, constata-se que ainda são 

poucas as pesquisas e as intervenções voltadas para a Educação de Jovens e Adultos. Por seu caráter 

político, a Educação Ambiental pode trazer um horizonte bastante rico para a formação dos jovens e 

dos adultos, contribuindo para o processo de emancipação desses sujeitos, potencializando-os para 

ações transformadoras. Pensando nessas relações, optou-se por compreender como a dimensão 

ambiental tem sido inserida na Educação de Jovens e Adultos, tomando como referência as 

concepções dos professores, entendendo que estes são os principais mobilizadores das práticas de 

Educação Ambiental na escola. Assim, o objetivo deste trabalho é compreender as concepções 

sobre dimensão ambiental que orientam as práticas dos professores nas turmas do Ensino Médio do 

Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa, uma escola da rede 

estadual de Sergipe localizada na cidade de Aracaju. A pesquisa é de natureza qualitativa e os 

principais instrumentos de coleta de informações foram o questionário e a entrevista semi-

estruturada. As análises dos dados revelaram as dificuldades enfrentadas pelos docentes na 

Educação de Jovens e Adultos, tais como a falta de formação inicial e a incipiente formação 

continuada, a diversidade e os diferentes perfis dos sujeitos, os tempos de aprendizagem na 

Educação de Jovens e Adultos, a estrutura curricular e os recursos didáticos inadequados. Além 

disso, evidenciou-se a prevalência da visão antropocêntrica de meio ambiente, a ênfase na Educação 

Ambiental de caráter conservador/comportamentalista, a predominância de atividades pontuais de 

Educação Ambiental e a falta de formação da maioria dos professores para esta perspectiva. Nos 

depoimentos dos professores apareceram, ainda, concepções reducionistas de categorias 

fundamentais (sustentabilidade, cidadania e interdisciplinaridade) para a práxis em Educação 

Ambiental, incorporando, muitas vezes, os discursos hegemônicos que despolitizam a sua 

interpretação. Essas questões sinalizam que o trabalho com a dimensão ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos enfrenta diversos desafios que perpassam não só pela necessidade de repensar a 

Educação de Jovens e Adultos, como também pela superação conjunta de diversos fatores, tais 

como a necessidade de formação crítica dos professores, a criação de espaços para a discussão da 

Educação Ambiental em diferentes fóruns da sociedade, a elaboração e a efetiva implementação de 

políticas públicas, a melhoria das condições de trabalho dos docentes e a realização e divulgação de 

pesquisas acadêmicas voltadas para a Educação Ambiental. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, Educação Ambiental, Formação de professores. 
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RESUMEN 

 

 

La dimensión ambiental en el contexto escolar posibilita la apertura de espacios para la 

construcción de conocimientos y para la articulación de saberes, con el objetivo de formar 

individuos que sean partícipes de la construcción de una sociedad sustentable, socialmente justa y 

ecológicamente equilibrada. En este sentido, educar ambientalmente a los sujetos requiere el 

envolvimiento de un conjunto de actores sociales y de formas de organización que contemplen 

acciones alternativas al modelo hegemónico de desarrollo, que den énfasis a la sustentabilidad 

socioambiental. A pesar de los intentos de incorporar la Educación Ambiental al currículo escolar, 

se constata que aún son pocas las investigaciones e intervenciones volcadas hacia la Educación de 

Jóvenes y Adultos. Por su carácter político, la Educación Ambiental puede propiciar un horizonte 

bastante rico en la formación de jóvenes y adultos, que contribuya con el proceso de emancipación 

de dichos sujetos, marcados por profundas desigualdades sociales. Al reflexionar sobre estas 

cuestiones, se optó por averiguar de qué manera la dimensión ambiental ha sido pensada en la 

Educación de Jóvenes y Adultos, tomando como referencia las concepciones de los docentes, ya 

que son ellos los principales movilizadores de las prácticas de Educación Ambiental en la escuela. 

De esta manera, el objetivo de este trabajo es analizar las concepciones sobre la dimensión 

ambiental que orientan las prácticas de los profesores en los grupos de Enseñanza Media del Centro 

de Referencia de Educación de Jóvenes y Adultos Profesor Severino Uchôa, una escuela de la red 

pública estadual, localizada en Aracaju-Sergipe. La investigación es de naturaleza cualitativa y los 

principales instrumentos de colecta de informaciones fueron el cuestionario y la entrevista 

semiestructurada. El análisis de los datos reveló las dificultades enfrentadas por los docentes en la 

Educación de Jóvenes y Adultos, tales como la falta de formación inicial y la incipiente formación 

continuada, la diversidad y los diferentes perfiles de los sujetos, los tiempos de aprendizaje en la 

Educación de Jóvenes y Adultos, la estructura curricular y los recursos didácticos inadecuados. 

Además se hizo evidente la prevalencia de la visión antropocéntrica de medio ambiente, el énfasis 

en la Educación Ambiental de carácter conservador/conductista, la predominancia de actividades 

puntuales de Educación Ambiental y la falta de formación de la mayoría de los profesores que 

trabajan con esta perspectiva. En las declaraciones de los profesores aparecen además, concepciones 

simplistas de categorías fundamentales (sustentabilidad, ciudadanía e interdisciplinaridad) en la 

praxis de la Educación Ambiental, al incorporar muchas veces los discursos hegemónicos que 

despolitizan su interpretación. Estas cuestiones señalan que el trabajo con la dimensión ambiental 

en la Educación de Jóvenes y Adultos enfrenta diversos desafíos que pasan, no sólo por la 

necesidad de repensar la Educación de Jóvenes y Adultos, sino también por la superación conjunta 

de diversos factores, tales como la necesidad de una formación cuidadosa de los profesores, la 

creación de espacios para la discusión de la Educación Ambiental en diferentes estratos de la 

sociedad, la elaboración y la implementación efectiva de las políticas públicas, la mejoría de las 

condiciones de trabajo de los docentes y la realización y divulgación de investigaciones académicas 

volcadas a la Educación Ambiental. 

 

 

Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos, Educación Ambiental, Formación de Profesores. 
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INTRODUÇÃO – OS CAMINHOS DA PESQUISA 

 

 

A crise ambiental manifesta-se como sintoma de uma crise civilizatória que alcança 

seu momento culminante na modernidade. Dessa forma, a questão ambiental passa a 

problematizar as próprias bases da produção, apontando para a desconstrução do paradigma 

econômico da modernidade e para a construção de futuros possíveis, fundados nos limites das 

leis da natureza, nos potenciais ecológicos, na produção de sentidos sociais e na criatividade 

humana (LEFF, 2001). Nesse contexto, a Educação Ambiental (EA) passou a assumir um 

importante papel na formação de indivíduos partícipes na construção de uma sociedade 

sustentável, socialmente justa e ecologicamente equilibrada. 

No cenário internacional, as discussões sobre a Educação Ambiental se intensificaram 

na década de 1970 com a realização de importantes eventos, tais como a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (1972) e a Conferência Intergovernamental de 

Educação Ambiental (1977), através das quais foram definidos objetivos, princípios, 

estratégias e as recomendações para o desenvolvimento da Educação Ambiental. 

Embora o surgimento de um campo ambiental no Brasil esteja relacionado aos anos de 

1970, foi a partir da década de 1980 que a Educação Ambiental começou a ganhar 

visibilidade, tendo em vista a abertura política e a ascensão dos movimentos sociais, os quais 

não só reforçaram o fortalecimento da sociedade civil, como também foram decisivos para a 

ampliação da esfera pública (CARVALHO, 2008b). Nesse contexto, foram organizados 

diversos encontros que puderam ser vistos como importantes espaços de construção de uma 

identidade social em torno das práticas educativas voltadas para o meio ambiente. 

Na década de 1990, a Educação Ambiental ganhou maior espaço nas discussões em 

diversos setores da sociedade, sobretudo nas instituições de ensino, em virtude das discussões 

da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida 

como Rio-92 ou Eco-92. Segundo Carvalho (2008b, p. 149), “essa Conferência produziu uma 

grande difusão da problemática ambiental, representando um divisor de águas para o 

posicionamento da sociedade civil ante as questões relativas ao meio ambiente”. 

Foi nesta década, mais precisamente no ano de 1995, que iniciei meus estudos no 

curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. Na ocasião, tive a 

oportunidade de cursar a disciplina “Estágio em Educação Ambiental”, na qual, pela primeira 
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vez, tive contato com leituras sobre a EA. Embora o enfoque da disciplina tivesse sido a 

discussão de questões ecológicas, frequentar as aulas foi muito importante no sentido de 

despertar o meu interesse pela área de estudo, o que refletiu também nas minhas práticas 

como professora da Educação Básica, nas quais passei a trabalhar a temática ambiental. 

Assim, o interesse pela pesquisa em Educação Ambiental surgiu a partir das minhas 

experiências no curso de Biologia e das minhas práticas como professora na Educação Básica. 

Além disso, as leituras que fiz nos cursos de formação continuada e a minha recente 

caminhada como pesquisadora foram fundamentais neste processo. Considero, portanto, que 

este trabalho carrega o meu olhar não só de pesquisadora, como também de educadora. 

Como professora, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes contextos educativos, 

desde a formação com as crianças e os adolescentes no ensino regular até as experiências com 

a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Foi no trabalho com os sujeitos jovens e adultos que o 

encontro com o objeto desta pesquisa teve início. 

O meu trabalho na Educação de Jovens e Adultos teve início em 2003. Foram cinco 

anos de descobertas, aprendizados, angústias, incertezas, resistências e superações. A 

principal dificuldade encontrada ao me deparar com as turmas de jovens e adultos foi a falta 

de experiência e de formação inicial e continuada que pudessem direcionar a construção de 

um trabalho mais consistente e que melhor atendesse às especificidades dos alunos. Esta 

ausência me levou a investir em práticas descontextualizadas e, por vezes, ineficientes, pois 

estavam orientadas pela lógica organizacional, curricular e metodológica da escola regular. 

A reflexão sobre a prática sempre foi uma constante na minha carreira docente e, ao 

adentrar no universo da EJA, percebi o quanto era significativo esse processo reflexivo, pois, 

de acordo com Pimenta (2008), os elementos que produzem a profissão docente não são 

meramente instrumentais, mas envolvem “situações problemáticas que requerem decisões 

num terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores” 

(p.30), daí a importância do professor assumir uma atitude reflexiva em relação à sua prática. 

Dessa forma, com o passar do tempo, fui percebendo que os conteúdos de Ciências 

trabalhados de forma tradicional, descontextualizados e sob os moldes da escola regular não 

eram viáveis para aquela realidade e que a Educação de Jovens e Adultos não poderia ser 

enquadrada dentro de um processo educativo com formas rígidas de se aprender o 

conhecimento. Nesse sentido, senti necessidade de romper com o foco dado até então nos 

processos de escolarização dos jovens e adultos, guiados pela lógica do paradigma 



INTRODUÇÃO – OS CAMINHOS DA PESQUISA 

18 

 

compensatório que, de acordo com Di Pierro (2010), coloca obstáculos à flexibilização da 

organização escolar imprescindível ao atendimento das especificidades dos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Dessa forma, era preciso repensar o ensino naquele contexto e reinventar formas para 

lidar com os alunos aos quais não poderia ser negado o direito de (re)construir a sua 

identidade. Os educandos não estavam ali apenas para compensar os estudos, mas também 

para buscarem alternativas diferenciadas de relações sociais. Passei, então, a reconhecer a 

Educação de Jovens e Adultos como um campo extremamente rico e que precisava de um 

olhar sobre seus sujeitos concretos, com histórias concretas, em contextos concretos. 

Na convivência com esses alunos fui tendo a oportunidade de conhecer histórias do 

povo, da classe trabalhadora que traz as marcas das desigualdades sociais, dos 

desempregados, dos sub-empregados, dos jovens vulneráveis, sem horizontes, das donas de 

casa, dos idosos, dos excluídos da escola e na escola. Também eram histórias de vida, de 

experiências culturais diversas e que traziam saberes igualmente diversificados. Percebi que 

era necessário pensar a Educação de Jovens e Adultos a partir desses sujeitos, das suas 

identidades, suas representações, seu patrimônio cultural construídos com bases diferenciadas 

de outros segmentos, daí a necessidade de lançar o meu olhar sobre os “conhecimentos vivos” 

dos educandos, que precisavam ser apreendidos, ressignificados e organizados à luz do 

conhecimento histórico (ARROYO, 2006). 

Ao ressignificar a Educação de Jovens e Adultos, a partir da convivência direta com 

seus sujeitos, lancei o olhar sobre a minha própria prática. Era necessário revê-la, mesmo com 

as condições adversas da organização da escola, dos espaços e tempos para a aprendizagem, 

dos recursos indisponíveis. 

Foi neste contexto que a Educação Ambiental passou a fazer mais sentido na minha 

prática pedagógica. A partir de leituras no curso de especialização em Educação Ambiental, 

realizado no período de 2004 a 2006, entrei em contato com importantes referenciais teóricos 

que fizeram com que eu superasse uma visão ingênua e conservadora da EA e passasse a 

compreender as questões ambientais numa visão mais complexa, colocando-as dentro da 

plataforma política, o que me fez “trocar as lentes”, visto que o meio ambiente passou a ser 

entendido como “um lugar das interações entre a base física e cultural da vida do planeta”, 

como explicita Carvalho (2008a). 
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Nesse processo foram fundamentais as produções de alguns autores que balizaram a 

minha visão crítica da Educação Ambiental. A produção teórica de Carlos Frederico Bernardo 

Loureiro (2004a; 2004b), de Mauro Guimarães (2003; 2004a, 2004b) e de Isabel Cristina de 

Moura Carvalho (2008a; 2004) me fez questionar como eu poderia inserir essa nova forma de 

pensar a EA nas minhas aulas de Ciências, mais precisamente na Educação de Jovens e 

Adultos. Dessa forma, busquei caminhos pelos quais eu pudesse transpor para o plano 

metodológico aquilo que estava no plano teórico. 

Partindo dessa reflexão, iniciei a construção de um projeto educativo de ensino de 

Ciências que não apenas contemplasse os conhecimentos teórico-científicos, mas que pudesse 

problematizar situações reais da vida dos sujeitos, que eles pudessem refletir sobre a sua 

condição social, sobre o mundo do trabalho, sobre a crise socioambiental vivenciada no 

planeta. Acreditando que a Educação Ambiental crítica poderia contribuir com mudanças de 

valores e atitudes, levando os alunos a identificar e problematizar as questões socioambientais 

e refletir sobre suas formas de intervenção neste contexto, comecei a utilizar práticas 

educativas que se orientavam no sentido da formação de um “sujeito ecológico” 

(CARVALHO, 2008a), capaz de compreender o mundo e agir nele de forma crítica.  

Os resultados foram bastante significativos, pois era possível ver o envolvimento dos 

alunos nas discussões e nas práticas desenvolvidas dentro da escola, como também na 

comunidade, o que representou um horizonte muito rico de possibilidades de trabalho com os 

alunos, ajudando-me, inclusive, a ressignificar a Educação de Jovens e Adultos. 

 É claro que romper com as velhas metodologias e com as formas padronizadas de 

ensinar na EJA não foi simples e nem fácil de se concretizar. Esbarrou nas condições de 

trabalho na escola, na rigidez das grades curriculares, na sequenciação curricular seriada, no 

cumprimento da carga horária da disciplina e, principalmente, nas limitações e nas 

resistências de outros professores e da equipe pedagógica, fazendo com que eu me sentisse 

isolada em determinados momentos. Essas questões colocavam certos limites nas minhas 

práticas de Educação Ambiental na escola, mas, ao mesmo tempo, geraram em mim diversas 

indagações. 

Permaneci na Educação de Jovens e Adultos até o ano de 2007. Neste ano, diversas 

turmas do ensino noturno foram fechadas e muitos professores precisaram ser transferidos 

para outras escolas. Acabei dando continuidade à minha trajetória de professora em escolas do 

ensino regular e não tive mais contato com as turmas de EJA. 
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No entanto, em 2008, recebi o convite para dar uma palestra sobre a Educação 

Ambiental para os alunos do Ensino Médio do Centro de Referência de EJA Prof. Severino 

Uchôa, na ocasião do desenvolvimento do projeto “Meio Ambiente e Cidadania: formando 

sujeitos críticos”, organizado por professores da referida escola. Aquela oportunidade foi 

extremamente rica, pois, através do contato que tive com alguns docentes, pude perceber que 

existia uma preocupação em estar discutindo a questão ambiental no contexto escolar da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Tomando como referência as minhas experiências com a Educação Ambiental nas 

turmas da Educação de Jovens e Adultos, identifiquei-me com o contexto observado e passei 

a questionar até que ponto as trajetórias desses professores se aproximavam das minhas 

experiências ou, ainda, como os professores pensam a dimensão ambiental e em qual 

perspectiva as práticas de Educação Ambiental estavam sendo realizadas nesta escola. Em 

meio a essas indagações, eu acabava de encontrar o meu objeto de estudo: as concepções dos 

professores sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos. 

Para desenvolver práticas de Educação Ambiental nas turmas de jovens e adultos é 

imprescindível refletir sobre o papel dos professores neste processo, pois eles representam os 

principais agentes dessas práticas na escola. Por este motivo, optei por estudar as concepções 

destes profissionais sobre a inserção da dimensão ambiental no contexto educativo da 

Educação de Jovens e Adultos. 

As pesquisas sobre concepções de docentes e Educação Ambiental têm partido do 

pressuposto de que conhecer o que pensam os educadores sobre a EA e sua inserção no 

contexto escolar tem sido uma estratégia fundamental para refletir e direcionar ações e 

propostas de políticas que visem a formação de professores e que promovam as condições de 

implementação da Educação Ambiental nas instituições de ensino. 

Nesta perspectiva, a pesquisa está orientada pelo seguinte problema: Quais concepções 

sobre a dimensão ambiental orientam as práticas dos professores do Ensino Médio do Centro 

de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa? 

Com base na questão central, a pesquisa também se propôs a responder as seguintes 

questões norteadoras: Como os professores concebem a Educação de Jovens e Adultos e os 

seus sujeitos? Quais as concepções dos docentes sobre a Educação Ambiental? Quais as 

concepções dos professores sobre elementos constitutivos da dimensão ambiental (meio 

ambiente, sustentabilidade e interdisciplinaridade)? O que os professores pensam sobre a 
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dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos? Quais concepções orientam as práticas 

pedagógicas em Educação Ambiental? Quais os desafios e as dificuldades encontradas pelos 

educadores no trabalho com a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos? 

Busquei nos referenciais teóricos elementos que me ajudaram a compreender as 

indagações feitas anteriormente. A partir do diálogo com autores como Arroyo (2001, 2007a; 

2007b; 2007c, 2006), Di Pierro (2005; 2006; 2010), Haddad (2000; 2007), Rodrigues (2010) e 

Brunel (2004), pude entender as especificidades da Educação de Jovens e Adultos e os 

campos de disputa envolvidos no seu contexto histórico. 

Na construção do campo da Educação Ambiental crítica, emancipatória e 

transformadora, as produções de Guimarães (2000; 2004a, 2004b), Carvalho (2008a; 2004) e 

de Loureiro (2004a; 2004b) foram fundamentais, na medida em que forneceram elementos 

para a compreensão da problemática socioambiental numa perspectiva que inclua outras 

dimensões da realidade, até então excluídas na perspectiva da visão de mundo guiada pela 

ciência moderna. Mesmo reconhecendo que esses autores se diferenciam em alguns aspectos 

filosóficos e políticos, procurei citá-los conjuntamente por entender que eles se aproximam na 

ideia de romper com a fragmentação do conhecimento e avançar para uma visão complexa 

das questões ambientais e para a politização do debate ambiental. 

A partir desse olhar, também considerei as contribuições de Leff (2001; 2007) 

fundamentais para ressignificar as compreensões sobre a sustentabilidade, a partir de uma 

nova racionalidade social que nasce dos questionamentos sobre a racionalidade moderna, 

refletindo assim no campo da produção do conhecimento, da política e nas práticas 

educativas. Sendo assim, as produções desse autor abriram caminhos para um melhor 

entendimento da complexidade ambiental. 

Nas produções teóricas de Guimarães (2004a; 2006) (ideia de “armadilha 

paradigmática”) e de Tozoni-Reis (2008) (“paradigmas de interpretação da realidade”) tive 

contato com importantes reflexões que me ajudaram a entender e a explicar as tendências 

reveladas nas concepções dos professores, bem como as limitações e as fragilidades da 

Educação Ambiental na prática desses profissionais. 

No contexto das pesquisas educacionais no Brasil, identifiquei alguns trabalhos que 

relacionam concepções de professores com as práticas de Educação Ambiental. Dentre os 

mesmos, destaco a pesquisa de Marcos Reigota intitulada “Meio Ambiente: representação 

social e prática pedagógica”, um estudo realizado em 1991 com estudantes de pós-graduação 
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em Educação Ambiental da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guarapuava, no 

Paraná. Tomando como referência a teoria das representações sociais, o autor buscou entender 

as relações entre representações e práticas pedagógicas cotidianas. O trabalho de Reigota tem 

sido referência para a realização de outras pesquisas sobre concepções de professores. 

No entanto, observei que essas pesquisas tem dado prioridade às discussões em torno 

das concepções de professores que atuam no ensino regular da Educação Básica – 

principalmente no Ensino Fundamental – ou que atuam em instituições de nível superior. 

Pesquisando as produções de teses e de dissertações na área de Educação, pude 

constatar a existência de poucos trabalhos voltados para a dimensão ambiental na Educação 

de Jovens e Adultos, sendo que, em sua maioria, o enfoque tem sido os contextos não-

escolares. No ensino formal, identifiquei uma dissertação de mestrado
1
 que trata da relação 

entre Educação Ambiental e a Educação de Jovens e Adultos na escola, tomando como base 

as práticas pedagógicas dos professores. 

Analisando o contexto da produção científica em Sergipe, mais precisamente das 

pesquisas desenvolvidas nos cursos de mestrado e doutorado em Educação, não foram 

encontrados estudos que estivessem voltados para a discussão da dimensão ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos. 

Além dessa insuficiência de estudos voltados para a discussão da dimensão ambiental 

na Educação de Jovens e Adultos, identifiquei a falta de propostas da Secretaria de Estado da 

Educação, mais precisamente do Núcleo de Educação, Diversidade e Cidadania (NEDIC), 

através da Coordenação de Educação Ambiental, para a EJA. Este fato evidencia que a 

Educação de Jovens e Adultos não tem sido devidamente atendida nos programas de 

Educação Ambiental, trazendo como consequência a fragilidade das práticas que contemplam 

a dimensão ambiental na EJA ou o reforço da sua inexistência, o que fere a lei e os princípios 

da própria EA, a qual deve estar presente em todos os espaços educativos, formais e não-

formais. A Constituição Federal, a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) e, mais 

recentemente, a Política Estadual de Educação Ambiental de Sergipe, trazem a 

obrigatoriedade da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Atualmente, alguns autores (SORRENTINO et al., 2009; IRELAND, 2007) vem 

fazendo discussões em torno da relevância da dimensão ambiental na EJA. Sorrentino et al. 

                                                           
1
 Trata-se da dissertação de mestrado “A relação entre a Educação de Jovens e Adultos e a Educação 

Ambiental”, de autoria de Rones de Deus Paranhos, defendida em 2009, no Programa de Mestrado em Educação 

em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. 
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(2009) no texto “Educação Ambiental de Jovens e Adultos – EAJA: A Educação de Jovens e 

Adultos à Luz do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global”, fazem uma breve análise de documentos recentes para 

exemplificar a demanda existente por EA na educação de pessoas jovens e adultas e a sua 

ainda pequena repercussão na área. O texto objetivou apresentar argumentos sobre a urgente 

necessidade de se incluir decididamente a Educação Ambiental na formação dos jovens e 

adultos, apresentando a relevância e a necessidade de convergência entre as ações, políticas, 

programas e projetos de Educação Ambiental e de EJA. 

Ireland (2007) também ressalta no texto “A vida no bosque no século XXI: educação 

ambiental e educação de jovens e adultos” que a inserção da dimensão ambiental na Educação 

de Jovens e Adultos, não é uma opção, mas uma necessidade. Para o referido autor, a 

dimensão ambiental na EJA busca estabelecer um diálogo entre os saberes e as experiências 

que os jovens e adultos já acumularam e as trazem para o debate, não em termos abstratos, 

mas de forma a articular teoria e prática, possibilitando a construção de pontes “entre escola e 

comunidade, entre escola e realidade ambiental local e entre escola e vida” (IRELAND, 2007, 

p. 235). Sendo assim, a EA se apresenta como uma possibilidade para que os jovens e adultos 

compreendam as suas relações em sociedade, reflitam o seu potencial de transformação 

enquanto sujeitos históricos e ambientalmente conscientes do seu papel nas mudanças 

socioambientais. 

A dimensão ambiental é um conjunto integrado de perspectivas que objetivam abrir 

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

formação de indivíduos críticos e capazes de agir no processo de transformação da sua 

realidade. Nesse sentido, educar ambientalmente os sujeitos requer o envolvimento de um 

conjunto de atores sociais e de formas de organização que contemplem ações alternativas ao 

modelo hegemônico de desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade socioambiental. 

Araújo (2004a) entende que trazer a dimensão ambiental para o currículo é privilegiar o 

conhecimento ativo diante da realidade vivenciada. 

Diante da relevância da dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos, da 

escassez de pesquisas voltadas para esta questão e da necessidade de políticas e programas 

voltados para as práticas nas escolas, destaco a relevância desta pesquisa, na medida em que 

ela se propõe a estudar as concepções dos professores, contribuindo para elucidar caminhos 

que apontem para a discussão de novas políticas públicas educacionais, programas e práticas 



INTRODUÇÃO – OS CAMINHOS DA PESQUISA 

24 

 

pedagógicas voltadas para a Educação Ambiental no contexto escolar, mais precisamente na 

Educação de Jovens e Adultos. 

Tomando como referência o problema de pesquisa, já anunciado anteriormente, 

formulei alguns objetivos que nortearam todas as etapas deste trabalho. Assim, apresento 

como objetivo geral: Compreender as concepções sobre dimensão ambiental que orientam as 

práticas dos professores nas turmas do Ensino Médio do Centro de Referência de EJA Prof. 

Severino Uchôa, em Aracaju-SE. Assim, coloco como objetivos específicos: 

- Analisar as concepções dos professores sobre a Educação de Jovens e Adultos e seus 

sujeitos; 

- Compreender as concepções dos docentes sobre a Educação Ambiental e sobre 

elementos constitutivos da dimensão ambiental (meio ambiente, sustentabilidade e 

interdisciplinaridade); 

- Analisar o que os professores pensam sobre a dimensão ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos, sobre as suas práticas de Educação Ambiental, bem como sobre as 

possibilidades e desafios na construção e execução dessas práticas. 

As questões e os objetivos desta pesquisa me levaram a optar por uma abordagem 

metodológica de natureza qualitativa para a investigação. De acordo com Minayo (1994), a 

pesquisa qualitativa responde a questões particulares e se preocupa com um nível de realidade 

que não pode ser quantificado, visto que trabalha com o universo de significados, motivações, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, criando um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, 

geralmente utilizadas em pesquisas quantitativas. 

Dentro da abordagem qualitativa, optou-se pelo estudo de caso, por ser um 

procedimento adequado para a análise mais detalhada de uma determinada situação. De 

acordo com Gil (2009), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo exaustivo e em 

profundidade de um ou de poucos objetos, de forma a permitir conhecimento amplo e 

específico do mesmo. O autor coloca que o estudo de caso vem sendo utilizados com 

diferentes propósitos, tais como: 

 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 

definidos; b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita 

determinada investigação; e c) explicar variáveis causais de determinado 

fenômeno em situações muito complexas que não possibilitam a utilização 

de levantamentos e experiências (GIL, 2009, p. 58). 
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Para compreender o contexto da realidade estudada, foram feitos alguns 

procedimentos iniciais que envolveram o contato com a Secretaria de Estado de Educação, 

mais precisamente com o Serviço de Educação de Jovens e Adultos (SEJA) e o Núcleo de 

Educação, Diversidade e Cidadania (NEDIC) objetivando coletar informações sobre a 

estrutura da EJA em Sergipe e do Centro de Referência e também sobre as propostas de 

Educação Ambiental direcionadas para este contexto educativo. Houve um contato inicial 

também com a coordenação pedagógica da escola pesquisada com objetivo de identificar se 

existiam propostas voltadas para a EA na escola. Posteriormente, os professores foram 

procurados para a apresentação dos objetivos do trabalho e para oficialização do convite para 

a participação na pesquisa. 

As informações sobre o contexto das concepções dos professores no que se refere à 

dimensão ambiental na escola foram obtidas mediante a aplicação de um questionário com os 

docentes do Ensino Médio, tornando-se uma importante fonte de evidências. 

Para a realização da pesquisa, escolhi como campo empírico o Centro de Referência 

de Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa. A escolha por esta escola está 

relacionada não somente às motivações iniciais que levaram ao encontro com o objeto desta 

pesquisa, mas também pelo fato desta instituição estar direcionada apenas para as turmas de 

EJA, representando, assim, um campo extremamente pertinente, significativo e diversificado 

para a análise deste estudo. 

O Centro de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa é uma escola da rede estadual de 

Sergipe, localizada na cidade de Aracaju e que oferece as programas de Educação de Jovens e 

Adultos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como o programa semipresencial do 

Ensino Fundamental modular. Em 2010, a escola tinha 1.676 alunos matriculados, o que 

corresponde, aproximadamente, a 13,4% do número de matrículas na Diretoria de Educação 

de Aracaju (DEA) que é de 12.490 alunos na EJA
2
. 

Para compor a amostragem de sujeitos participantes desta pesquisa, foram 

selecionados os professores de diversas áreas de ensino que trabalham no programa EJAEM 

(Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio). Essa escolha foi justificada pelo fato de 

que este programa representa a maior quantidade de turmas da escola. Sendo assim, para a 

seleção dos sujeitos da pesquisa, utilizei a amostragem não probabilista intencional, tendo em 

                                                           
2
 Dados fornecidos pelo portal da Secretaria de Estado da Educação – SEED: www.seed.se.gov.br 
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vista que o interesse era em determinados elementos da população (no caso, os professores do 

EJAEM), mas não representativos dela (MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Para responder ao problema desta pesquisa, necessitei identificar, dentro do universo 

dos professores do Ensino Médio, aqueles que inseriam a dimensão ambiental em suas 

práticas. Para chegar a esses sujeitos, elaborei um questionário (ver APÊNDICE A) composto 

por perguntas abertas, fechadas e mistas e apliquei-o com os docentes dos três turnos. Além 

de identificar os professores, o questionário forneceu dados, através dos quais obtive um 

maior conhecimento de como os professores da escola percebem a dimensão ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos, o que me ajudou a compreender melhor o contexto da 

realidade estudada. 

Gil (2009) coloca que o questionário é um instrumento de coleta de dados composto 

por um “conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 

aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” (p.121). O referido autor 

aponta as vantagens da utilização deste instrumento. Dentre elas, destaco a facilidade em 

atingir grande número de pessoas, permitindo que elas respondam nos momentos que acharem 

mais convenientes. Além disso, por ser uma situação de diagnóstico, o questionário ofereceu a 

vantagem de obtenção de respostas mais rápidas e mais precisas. Por estas características, foi 

feita a opção pelo uso do questionário como instrumento inicial de coleta de dados. 

Antes da aplicação dos questionários, foi feita a sua validação. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2009), o questionário precisa ser testado antes da sua utilização definitiva, 

aplicando-se alguns exemplares a uma pequena população escolhida. O objetivo da validação 

é identificar possíveis falhas, tais como “inconsistência ou complexidade das questões; 

ambiguidades ou linguagem inacessível; perguntas supérfluas ou que causem embaraço ao 

informante; se as questões obedecem a determinada ordem ou se são muito numerosas; etc.” 

(p. 88). Por estas razões, a validação foi realizada no mês de abril de 2010 com cinco 

professores da Escola Estadual Professor Alceu Amoroso Lima e que atuam no Ensino 

Médio. Posteriormente, os questionários foram aplicados no Centro de Referência de EJA 

Prof. Severino Uchôa. A escola possui trinta e dois professores no Ensino Médio. No entanto, 

somente foi possível entregar o questionário a vinte e dois docentes. Desse quantitativo, 

obtive o retorno de dezenove questionários devidamente respondidos, constituindo, assim, a 

amostra da pesquisa. 
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A análise dos questionários foi orientada por três categorias: a) Concepções da 

Educação de Jovens e Adultos; b) Concepções de meio ambiente e Educação Ambiental; e c) 

Concepções sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos. Com base nessa 

análise, foi possível traçar um perfil das concepções dos docentes sobre a inserção da 

dimensão ambiental na EJA. Dos dezenove professores que responderam ao questionário, 

treze disseram discutir a temática ambiental nas aulas e/ou realizar práticas de Educação 

Ambiental. Assim, estes docentes constituíram os sujeitos que foram submetidos a um 

segundo instrumento de coleta de dados: a entrevista semi-estruturada. 

De acordo com Alves-Mazzotti e Gewandsznadjder (2000, p. 168), “a natureza 

interativa da entrevista permite tratar de temas complexos que dificilmente poderiam ser 

investigados adequadamente por meio de questionários, explorando-os em profundidade”. Gil 

(2009) considera a entrevista como uma forma de interação social que é bastante utilizada por 

uma série de razões. O autor aponta que 

 

a) a entrevista possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos 

aspectos da vida social; b) a entrevista é uma técnica muito eficiente para a 

obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano; e c) 

os dados obtidos são suscetíveis de classificação e quantificação” (GIL, 

2009, p. 110). 

 

Além disso, a opção pela entrevista semi-estruturada deve-se ao fato de que este 

instrumento, mesmo possuindo certo grau de estruturação, é capaz de promover situações de 

flexibilidade nas quais os entrevistados possam se sentir mais à vontade para responderem às 

indagações, além de permitir ao entrevistador decidir, durante a entrevista, as perguntas que 

serão feitas, incluindo questões que não precisariam estar previamente no roteiro, o que 

garante uma maior riqueza na interação e exploração do problema em questão. 

Sendo assim, um roteiro de entrevista foi construído (ver APÊNDICE B) e validado. A 

validação foi feita no mês de maio de 2010 com dois professores de áreas de ensino 

diferenciadas da Escola Estadual Prof. Alceu Amoroso Lima e que atuam no EJAEM. Logo 

após, entre os meses de julho a setembro de 2010, foram realizadas as entrevistas com os 

professores do Centro de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa. Dos treze docentes 

selecionados a partir dos questionários, oito foram entrevistados. A perda de cinco professores 

para a entrevista deve-se a fatores como: recusa à entrevista (dois professores); 

incompatibilidade de horários para a realização da entrevista (dois professores); dificuldade 
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de contato com o professor (um professor). Cada entrevista durou em média 70 minutos, 

sendo que algumas foram realizadas na escola e outras na residência dos entrevistados. 

A entrevista foi dividida em duas partes. Na primeira, foi solicitado que os professores 

apresentassem suas relações com a Educação de Jovens e Adultos e que apontassem as 

dificuldades e os desafios no trabalho com a EJA. Na segunda parte, pedi que os docentes 

falassem sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos, relatando suas 

concepções sobre conceitos como meio ambiente, Educação Ambiental, sustentabilidade, 

interdisciplinaridade, além de explicitarem o modo como inserem a dimensão ambiental em 

suas práticas e quais os desafios e as dificuldades desta inserção. 

Para a realização das entrevistas, foi tomado o cuidado com o processo de preparação. 

Marconi e Lakatos (2009) colocam que esta etapa é importante, porque requer tempo e exige 

algumas medidas, como, por exemplo, ter em vista o objetivo a ser alcançado, o 

conhecimento prévio do entrevistador sobre o assunto, a garantia ao entrevistado do segredo 

de seus depoimentos e de sua identidade, organização de um roteiro com questões 

importantes. 

Após a realização das entrevistas, foi feito o procedimento de transcrição, constituindo 

a primeira versão escrita do texto do entrevistado. Este processo também é um momento de 

análise, pois eu pude captar alguns aspectos das falas e do contexto da entrevista. Logo após, 

foi feita a limpeza dos vícios de linguagem, constituindo uma segunda versão que passou a ser 

o texto de referência da análise (SZYMANSKI et al., 2002). 

Em seguida, procedi à análise e à interpretação dos dados obtidos. Segundo Gil 

(2009), a análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 

possibilitem o fornecimento de resposta ao problema proposto para a investigação. Já a 

interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente discutidos. 

Para que as respostas das entrevistas pudessem ser adequadamente analisadas, tornou-

se necessário organizá-las em categorias de análise. Segundo Franco (2005, p. 57), a 

categorização é “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios 

definidos”. Sendo assim, os dados foram organizados e analisados com base nas seguintes 

categorias: a) Concepções da Educação de Jovens e Adultos; b) Concepções de elementos 
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constitutivos da dimensão ambiental; c) Concepções da Educação Ambiental; e d) 

Concepções sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos. 

A dissertação está estruturada em três capítulos, sendo que os dois primeiros compõem 

o referencial teórico desta pesquisa. O primeiro capítulo tem como objetivo fazer uma 

discussão sobre questões políticas, epistemológicas e pedagógicas que envolvem o campo da 

Educação Ambiental e que são fundamentais para a efetiva inserção da dimensão ambiental 

na escola. 

O segundo capítulo apresenta importantes aspectos da Educação de Jovens e Adultos, 

discutindo sobre seus sentidos, suas especificidades, sobre a busca constante pelo 

reconhecimento dos direitos dos seus sujeitos e por um processo educativo que atenda as suas 

necessidades concretas. Discute-se ainda sobre a essencialidade da dimensão ambiental no 

currículo da Educação de Jovens e Adultos, bem sobre a importância da atuação dos docentes 

como educadores ambientais neste contexto educativo. 

O terceiro capítulo traz a análise dos dados da pesquisa, em que são colocadas as 

discussões feitas a partir dos questionários e das entrevistas realizados com os professores do 

Ensino Médio do Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino 

Uchôa. 

Na última parte do trabalho apresento as considerações finais trazendo algumas 

reflexões tecidas a partir das concepções dos professores, buscando elucidar caminhos que 

apontem para a efetivação da dimensão ambiental na escola, mais precisamente na Educação 

de Jovens e Adultos. 
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO AMBIENTAL: QUESTÕES POLÍTICAS, 

EPISTEMOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS 

 

 

Afirmar que a vida física e espiritual do homem e a 

natureza são interdependentes significa apenas que 

a natureza se inter-relaciona com ela mesma, já 

que o homem é uma parte da natureza. (Karl 

Marx) 

 

O objetivo deste capítulo é fazer um debate em torno da Educação Ambiental diante dos 

desafios da sustentabilidade, refletindo como o modo de produção capitalista interfere na 

relação homem-natureza gerando a crise socioambiental e sobre os paradigmas que sustentam 

esta crise. Em seguida, discute-se sobre a polissemia que caracteriza o discurso da 

sustentabilidade e os desafios que as diferentes vertentes interpretativas apresentam para o 

campo da Educação Ambiental. Dando sequência, é feita uma discussão sobre a construção 

histórico-política da EA, bem como sobre os fundamentos e os princípios da Educação 

Ambiental Crítica. Ao aproximar a Educação Ambiental do ensino formal, faz-se uma 

reflexão acerca da dimensão ambiental nos currículos e sobre a formação dos professores em 

Educação Ambiental, questões fundamentais para a implementação efetiva da dimensão 

ambiental no contexto escolar. 

 

 

1.1 A Educação Ambiental e os desafios da sustentabilidade 

 

 

Existe uma interligação entre sociedade e natureza, visto que esta última é a base da 

primeira, correspondendo, assim, às condições primárias para a produção de qualquer forma 

social. Nas palavras de Marx (1987, p. 175), a sociedade é “[...] a plena unidade essencial 

completada do homem com a natureza, a verdadeira ressurreição da natureza, o naturalismo 

acabado do homem e o humanismo acabado da natureza”. 

A relação homem-natureza tem como mediação o trabalho, expresso no conceito 

marxiano de trabalho concreto que,  
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“como criador de valores de uso, como trabalho útil, é indispensável à 

existência do homem – quaisquer que sejam as formas de sociedade – é 

necessidade natural e terna de efetivar o intercâmbio material entre o homem 

e a natureza e, portanto, de manter a vida humana” (MARX, 1982 apud 

FRIGOTTO, 2002, p.68). 

 

Essa dialética homem-natureza é vista como naturalização do homem e humanização 

da natureza. Ao agir sobre a natureza, o homem se naturaliza e, ao mesmo tempo, ocorre a 

humanização da natureza, pois o ser humano se desenvolve criando tudo a partir do trabalho. 

Desta forma, o “trabalho é o encontro da natureza com a própria natureza: da natureza interna 

de cada homem singular com a natureza externa comum a todos” (PEDROSA, 2007, p. 85). 

Essa abordagem precisa ser entendida mediante a dialética entre objetivação e 

apropriação, como aquela que sintetiza, na obra de Marx, a dinâmica essencial do trabalho e, 

por decorrência, a dinâmica essencial do processo de produção e reprodução da cultura 

humana (DUARTE, 2003). Sendo assim, 

 

O processo de apropriação surge, antes de tudo, na relação entre homem e 

natureza. O ser humano, pela sua atividade transformadora, apropria-se da 

natureza incorporando-a à prática social. Ao mesmo tempo, ocorre também 

um processo de objetivação: o ser humano produz uma realidade objetiva 

que passa a ser portadora de características humanas, pois adquire 

características socioculturais, acumulando a atividade de gerações de seres 

humanos. Isso gera a necessidade de uma outra forma do processo de 

apropriação, já agora não mais apenas como apropriação da natureza, mas 

como apropriação dos produtos culturais da atividade humana, isto é, 

apropriação das objetivações do gênero humano (entendidas aqui como os 

produtos da atividade objetivadora) (ibid., p. 24). 

 

Diante disso, fica claro que “a relação entre os indivíduos e a história social é 

mediatizada pela apropriação das objetivações produzidas historicamente” (DUARTE N., 

2003, p. 31). Essa análise da relação homem-natureza e sociedade-natureza é fundamental 

para o entendimento de como a espécie humana se apropria da natureza para satisfazer suas 

necessidade e produzir a vida social. Nessa perspectiva, a natureza é o “pressuposto por 

excelência para qualquer processo produtivo humano e, portanto, para o próprio desenrolar da 

história” (DUARTE R., 1995, p. 68). 

No entanto, em cada fase da humanidade se constrói um tipo específico de relação 

com o mundo natural. Dessa forma, é importante historicizar a relação sociedade-natureza, 

tendo em vista que a forma como os seres humanos interagem com o meio natural não foi a 
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mesma em todas as épocas. Do ponto de vista dialético, é a forma histórica de relação da 

sociedade-natureza que vai determinar a estrutura de uma sociedade e o modo de domínio do 

mundo natural para satisfazer as necessidades do homem produzidas socialmente. 

No modo de produção capitalista, a relação homem-natureza é rompida, pois a 

natureza, antes utilizada pelo homem como meio de subsistência, passa a integrar o conjunto 

dos meios de produção dos quais o capital tira benefícios. Ao se discutir esta questão, um 

ponto importante que deve ser ressaltado é a teoria da alienação
3
, pois, no modo de produção 

capitalista, o ser humano é condicionado a alienar-se da natureza para fazer parte da lógica da 

produção e do consumo. Assim, no processo de objetivação e apropriação dos homens na 

natureza, eles perdem-se a si próprios (alienação) e constroem uma relação também alienada e 

desintegrada com a natureza (TOZONI-REIS, 2008). De acordo com Quintaneiro et al. 

(2003),  

 

[...] em condições de alienação, o trabalho faz com que o crescimento da 

riqueza objetiva se anteponha à humanização (do homem e da natureza), 

sirva crescentemente como meio de exploração (ao transformar-se em 

capital) e só se realize como meio de vida. (p.52).  

 

Nesse sentido, a ideia de alienação e da exploração capitalista torne-se extremamente 

relevante para se entender a crise socioambiental contemporânea. As constatações dos 

impactos ambientais negativos resultantes das ações do ser humano sobre o meio ambiente, 

sobretudo com o advento do industrialismo e de suas contradições, o debate em torno das 

questões ambientais tem sido bastante intensificado em todo o mundo. 

Ao longo das últimas décadas, os problemas ambientais vêm demonstrando os limites 

do modelo de desenvolvimento capitalista, que ainda hoje é hegemônico e que tem 

interferindo significativamente na relação homem-natureza. De acordo com Bernardes e 

Ferreira (2003), a compreensão das relações entre sociedade e a natureza, vinculadas ao 

processo de produção capitalista, percebe o ser humano e a natureza como polos excludentes, 

tendo subjacente a concepção de uma natureza objeto, fonte ilimitada de recursos à disposição 

do homem. Dessa forma, uma consequência desastrosa da relação entre o homem e a 

natureza, guiada pelo sistema de produção capitalista, é a crise socioambiental, em que a 

                                                           
3
 O conceito de “trabalho alienado”, segundo Karl Marx, envolve quatro dimensões principais: 1) o homem está 

alienado da natureza; 2) o homem está alienado de si mesmo, da sua própria atividade vital, do trabalho; 3) o 

homem está alienado do seu “ser genérico”, de seu ser como membro da espécie humana; 4) o homem está 

alienado do homem, dos outros homens e não tem consciência de seu meio (NOVICKI, 2007). 
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transformação da natureza através do trabalho passa a atender às necessidades da acumulação 

de capital. 

Dentro dessa lógica, o trabalho menospreza o valor de uso em detrimento do valor de 

troca
4
. Assim, de acordo com Potásio (2008, p. 67), “o processo de produção social da mais-

valia e de acumulação/reprodução do capital nos últimos trezentos anos de capitalismo 

colocou a humanidade e todo o planeta diante de grandes desafios ambientais”. 

Com a Revolução Industrial, deu-se a consagração do capitalismo como modo de 

produção dominante. Nesse processo, a expropriação, a apropriação e a mercadorização da 

natureza foram vantajosas para esse novo modo de produção. Nesse cenário, a problemática 

ambiental e a crise da sociedade do trabalho exigem uma discussão que aprofunde a 

articulação entre meio ambiente, trabalho e o modo de produção capitalista, uma vez que não 

se sabe até quando a natureza e a humanidade conseguirão suportar o modelo hegemônico de 

produção, trabalho e consumo. De acordo com Loureiro (2006), 

 

[...] o processo de desdobramento do capitalismo mundial, cuja base se 

assenta na produção de mercadorias para sua reprodução e não para a 

satisfação das necessidades materiais básicas socialmente definidas conduziu 

ao ápice de nossa história de rompimento e de degradação da qualidade de 

vida e do ambiente (p. 28). 

 

Dessa forma, as relações sociais baseadas na lógica capitalista geraram condições para 

que a atividade humana aliene em vez de humanizar. É interessante perceber como o processo 

de alienação (do homem) de si mesmo e da natureza coloca-se a favor do capitalismo e contra 

o ser humano emancipado e a própria natureza. De acordo com Iasi (2007), 

 

Ao viver o trabalho alienado, o ser humano aliena-se da sua própria relação 

com a natureza, pois é através do trabalho que o ser humano se relaciona 

com a natureza, a humaniza e assim pode compreendê-la. Vivendo relações 

em que ele próprio se coisifica, onde o produto de seu trabalho lhe é algo 

estranho e que não lhe pertence, a natureza se distancia e se fetichiza (p. 21). 

 

                                                           
4
 O valor de uso diz respeito à qualidade de um produto, às necessidades que ele pode satisfazer, seja a fome, 

seja a fantasia. Toda mercadoria tem uma utilidade determinada culturalmente. Já o valor de troca, diz respeito à 

quantidade, remete diretamente ao dinheiro, essa mercadoria que faz com que inevitavelmente em nossa 

sociedade o maior seja o melhor, pois quanto maior a quantidade de dinheiro disponível, maiores são as chances 

de usufruir dos bens e serviços de que temos necessidade. Em suma, no mundo capitalista é o valor de troca que 

move a sociedade e não o valor de uso que é simplesmente um veículo para a realização daquele. É a quantidade, 

portanto, que se impõe à qualidade; a economia à ecologia, o abstrato (o tempo do trabalho, a produtividade) ao 

concreto (as qualidades de cada produto) (PORTO GONÇALVES, 2008, p. 114-115). 
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O autor supracitado coloca ainda que nesse processo o homem aliena-se da atividade 

que o humaniza e assim ele aliena-se de si próprio, tornando-se coisa, perdendo a sua 

referência enquanto espécie. 

A contradição capitalista, em seu sistema de alienação, está na origem da 

desrealização dos seres humanos e também na origem da separação homem-natureza, 

colocando-o em oposição a ela (TOZONI-REIS, 2008), o que vem contribuindo 

significativamente para o agravamento da crise socioambiental. 

Nesse contexto, o processo de globalização tem atendido às demandas do próprio 

capitalismo. Porto Gonçalves (2006) chama atenção para essa questão no debate ambiental 

quando traz a discussão em “A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização”. 

Segundo esse autor, estamos diante, nesses últimos 30-40 anos de globalização neoliberal, de 

“uma devastação do planeta sem precedentes em toda a história da humanidade, período em 

que, paradoxalmente, mais se falou de natureza e em que o próprio desafio ambiental se 

colocou como tal” (ibid., p. 18). O autor ainda aponta que 

 

[...] o processo de globalização traz em si mesmo a globalização da 

exploração da natureza com proveitos e rejeitos distribuídos desigualmente. 

Vê-se, também, que junto com o processo de globalização há, ao mesmo 

tempo, a dominação da natureza e a dominação de alguns homens sobre os 

outros, da cultura européia sobre outras culturas e povos, e dos homens sobre 

as mulheres por todo o lado (ibid, p. 25). 

 

Diante disso, a busca por uma sociedade sustentável tem enfrentado diversos desafios, 

levando ao questionamento das relações entre modelo de desenvolvimento e o meio ambiente, 

tendo em vista que o modelo de desenvolvimento da sociedade urbano-industrial 

contemporânea está empenhado em privilegiar os interesses econômicos frente aos bens 

coletivos. Esta visão antropocêntrica do mundo, na qual o homem se considera superior à 

natureza, tem sido geradora de vários impactos socioambientais. 

As consequências desses impactos sobre o meio ambiente vão desde o desgaste dos 

recursos naturais até as desigualdades sociais, incluindo também o processo de massificação 

cultural e o estímulo ao consumo desenfreado, em que as necessidades são produzidas nos 

indivíduos pelo próprio modelo do desenvolvimento pautado na acumulação de bens. 
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Guimarães (2003) faz uma análise sobre os paradigmas que sustentam esse modelo de 

desenvolvimento e aponta que o isolamento das partes (paradigma da disjunção
5
 apresentado 

por Morin) e a consequente fragmentação e simplificação da realidade dão suporte à 

compreensão construída sobre desenvolvimento na sociedade contemporânea. Segundo o 

autor, 

 

A fragmentação e simplificação da compreensão da realidade, características 

do paradigma cientificista, ou do paradigma da “disjunção”, segundo Morin, 

que se consolidou a partir da Idade Moderna, colocam-se como um dos 

pilares da crise ambiental da atualidade. Isso acontece porque essa 

abordagem não dá conta do meio ambiente como uma realidade complexa 

(GUIMARÃES, 2003, p. 57). 

 

Dessa forma, a racionalidade instrumental e cientificista acabou expulsando a 

complexidade, afirmando-se como uma visão dualista e mecânica do mundo e da natureza. 

Tal maneira de ver o mundo entrou em crise justamente por “não conseguir responder 

adequadamente aos novos problemas teóricos e práticos que atravessam a vida 

contemporânea, entre os quais os ambientais” (CARVALHO, 2008a, p. 116). 

Sendo assim, Leff (2001) coloca que a crise ambiental levou ao questionamento da 

racionalidade e dos paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento 

econômico, negando a natureza. Para o autor, a degradação do meio ambiente manifesta-se 

como sintoma de uma crise de civilização, marcada pelo modelo de racionalidade regido pelo 

predomínio do desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza. A 

questão ambiental “problematiza as próprias bases da produção; aponta para a desconstrução 

do paradigma econômico da modernidade e para a construção de futuros possíveis, fundados 

nos limites das leis da natureza, na produção de sentidos sociais e na criatividade humana” 

(ibid, p. 17). 

Baseado nesses pressupostos, o princípio da sustentabilidade surge como marca que 

reorienta o processo civilizatório da humanidade, trazendo à tona a irracionalidade dos 

padrões hegemônicos de produção e consumo, apontando para os limites do crescimento 

econômico fundamentado nos paradigmas dominantes. Desse reconhecimento, surgiram as 

                                                           
5 Morin chama de “paradigma da simplificação” o conjunto de princípios de inteligibilidade que produzem uma 

concepção simplificadora do universo físico, biológico e antropossocial, reduzindo-os a suas características 

elementares ou hipostasiando-os num todo; em contrapartida, designa “paradigma da complexidade” o conjunto 

de princípios de inteligibilidade que podem determinar as condições de uma visão complexa do universo físico, 

biológico e antropossocial, sem reduzi-los em partes e nem subsumi-los num todo (VIÉGAS, 2010, p. 33). 
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estratégias do ecodesenvolvimento, as quais buscavam integrar o processo econômico com a 

dinâmica ambiental e populacional. De acordo com Layrargues (1997), 

 

O conceito de ecodesenvolvimento, lançado por Maurice Strong em junho de 

1973, consistia na definição de um estilo de desenvolvimento adaptado às 

áreas rurais do Terceiro Mundo, baseado na utilização criteriosa dos recursos 

locais, sem comprometer o esgotamento da natureza, pois nestes locais ainda 

havia a possibilidade de tais sociedades não se engajarem na ilusão do 

crescimento mimético. Com a Declaração de Cocoyoc no México, em 1974, 

também as cidades do Terceiro Mundo passam a ser consideradas no 

ecodesenvolvimento. Finalmente, na década de 1980, o economista Ignacy 

Sachs se apropria do termo e o desenvolve conceitualmente, criando um 

quadro de estratégias ao ecodesenvolvimento. Parte da premissa deste 

modelo baseia-se em três pilares: eficiência econômica, justiça social e 

prudência ecológica (p. 3). 

 

Araújo (2004a) coloca que o ecodesenvolvimento tem como fundamento satisfazer as 

necessidades básicas da atual população, incluindo solidariedade com as gerações futuras, 

com a preservação dos bens naturais e do ambiente, através da participação ativa da 

comunidade. A autora ainda afirma que o conceito de ecodesenvolvimento aos poucos foi 

sendo substituído pela expressão “desenvolvimento sustentável”, definido como aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

atenderem suas próprias necessidades (ARAÚJO, 2004a). 

Segundo Leff (2001), o discurso do desenvolvimento sustentável foi sendo legitimado, 

oficializado e divulgado com base na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e o Desenvolvimento que ocorreu em 1992, no Rio de Janeiro, embora a consciência 

ambiental já viesse sendo difundida desde a década de 1960 com o trabalho “Primavera 

Silenciosa”, de Rachel Carson, expandindo nos anos de 1970 com a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, no ano de 1972 em Estolcomo, Suécia. 

A partir da percepção da crise ambiental e de suas consequências, uma outra 

concepção de meio ambiente começou a ser refletida, integrando-se a ela uma nova visão de 

desenvolvimento humano, que reintegra os valores potenciais da natureza, as externalidades 

sociais, os saberes subjugados e a complexidade do mundo negados pela racionalidade 

mecanicista, simplicadora, unidimensional e fragmentadora que conduziu o processo de 

modernização (LEFF, 2001). 

Apesar dos esforços para conceber uma nova forma de se pensar a relação 

desenvolvimento e meio ambiente, Leff (2001) chama atenção para o desuso do discurso do 
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ecodesenvolvimento suplantado pelo discurso do desenvolvimento sustentável, em que “as 

estratégias de poder da ordem econômica dominante foram transformando o discurso 

ambiental crítico, submetendo-o aos ditames da globalização econômica” (ibid.,p.18). 

É esse pensamento que tem dado suporte à concepção construída em torno do processo 

de desenvolvimento. Segundo Guimarães (2003), 

 

a concepção desenvolvimentista, calcada nos paradigmas cientificistas, desse 

modelo de sociedade moderna – capitalista – urbana – financeira – industrial 

– globalizada, cada vez mais complexo, contrariando sua própria análise 

simplista de realidade; porém, extremamente funcional a seus propósitos, 

vem impregnada de uma inculcação ideológica que serve e está a serviço de 

um movimento de conservação da ordem, embutido em uma racionalidade 

pouco afeita a mudanças que saiam de seu controle (ibid, p. 34). 

 

Nesse aspecto, o conceito de desenvolvimento sustentável é marcado pelas 

ambiguidades/intencionalidades com os quais o termo desenvolvimento vem sendo 

empregado. De acordo com Lima (2003), a Comissão Brundtland
6
 projetou mundialmente o 

termo “desenvolvimento sustentável” e o conteúdo da nova estratégia oficial de 

desenvolvimento. Segundo o autor, a Comissão deu uma ênfase econômica e tecnológica e 

uma tônica conciliadora ao termo passando a despolitizar a ideia de ecodesenvolvimento 

proposta por Sachs na década de 1980. Nesta perspectiva, 

 

[...] a definição de desenvolvimento sustentável veiculada pelo Relatório 

Brundtland permite uma pluralidade de leituras que oscilam, desde um 

sentido avançado de desenvolvimento, associado à justiça socioambiental e 

renovação ética, até uma perspectiva conservadora de crescimento 

econômico ao qual se acrescentou uma variável ecológica. Esta polissemia 

revela o curioso paradoxo de reunir, ao mesmo tempo, a força e a fraqueza 

do discurso, a depender do olhar e dos interesses de quem observa. (LIMA, 

2003, p. 106). 

 

A ênfase dada aos aspectos econômicos e tecnológicos da crise socioambiental revela 

um predomínio da esfera do mercado no discurso da sustentabilidade. Esta “sustentabilidade 

de mercado”, segundo Lima (2003), não responde igualmente à crise social, já que a 

racionalidade inerente ao mercado orienta-se para a concentração e não para a distribuição de 

riquezas e oportunidades. Para o autor, também são incompatíveis os esforços para conciliar o 

                                                           
6
 A Comissão Brundtland, presidida pela então primeira-ministra da Noruega, Grö Harlem Brundtlad, foi 

organizada pela ONU, em 1983, para estudar a relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente e criar uma 

nova perspectiva para abordar essas questões (LIMA, 2003, p. 119). 
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crescimento econômico e a participação social num projeto de sustentabilidade direcionado 

pelo mercado. 

A “sustentabilidade de mercado” utiliza a argumentação econômica e técnico-

científica e sustenta a ideia de que é possível articular crescimento econômico e preservação 

ambiental. Para Leff (2001), esse mecanismo ideológico 

 

[...] não significa apenas uma volta de parafuso a mais na racionalidade 

econômica, mas opera um volta e um torcimento da razão; seu intuito não é 

internalizar as condições ecológicas da produção, mas proclamar o 

crescimento econômico como um processo sustentável, firmado no 

mecanismo do livre mercado como meio eficaz de assegurar o equilíbrio 

ecológico e a igualdade social (p. 26-27). 

 

Essa visão mercadológica da sustentabilidade, guiada pelo modo de produção 

capitalista, é uma das matrizes que polarizam o debate atual. Lima (2003) aponta que há uma 

segunda vertente que se apresenta como um contradiscurso à versão oficial e hegemônica. 

Esta matriz interpretativa de sustentabilidade fundamenta-se numa crítica ao modo de 

produção capitalista e reprova “o mito do progresso, o primado da razão instrumental, o 

fetiche consumista, a idolatria cientificista e o descentramento do homem e da vida na agenda 

de prioridades sociais” (ibid., p. 109). 

Nessa perspectiva, o discurso de uma nova sustentabilidade tende a reagir contra o 

reducionismo econômico, a politizar o debate e a substituir a ideia de desenvolvimento 

sustentável pela construção de sociedades sustentáveis. Sendo assim, o princípio da 

sustentabilidade “surge como uma resposta à fratura da razão modernizadora e como uma 

condição para construir uma nova racionalidade produtiva, fundada no potencial ecológico e 

em novos sentidos de civilização a partir da diversidade cultural do gênero humano” (LEFF, 

2001, p.31). 

Esse debate é bastante significativo para o campo da Educação Ambiental, tendo em 

vista os desafios da transposição do discurso da “sustentabilidade de mercado” para o da 

sustentabilidade complexa e crítica. Na Educação Ambiental, a incorporação dessas vertentes 

repercute sobre as estratégias e conteúdos que são transferidos para o campo do conhecimento 

e que, consequentemente, passarão a orientar as ações dos indivíduos na sociedade. 

Nesse sentido, Leff (2001) enfatiza a necessidade da incorporação de uma visão de 

sustentabilidade fundada numa “racionalidade ambiental”, o que requer a mobilização de um 

conjunto de processos sociais, tais como “a formação de uma consciência ecológica; o 
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planejamento transetorial da administração pública e participação da sociedade na gestão dos 

recursos ambientais; a reorganização interdisciplinar do saber, tanto na produção como na 

aplicação de conhecimentos” (ibid., p. 134-135). Para o esse autor, a construção da 

racionalidade ambiental passa pelo confronto de interesses opostos e pela conciliação de 

objetivos comuns de diversos atores sociais. 

Nessa perspectiva, a Educação Ambiental deve estar para além dos paradigmas 

desenvolvimentistas, superando a visão fragmentada, parcializada e simplificada da realidade. 

A noção de sustentabilidade é entendida aqui como uma proposta que está calcada em  

 

[...] novos paradigmas que possam, de fato, consubstanciar uma nova relação 

do ser humano com ele mesmo, entre os seres humanos, entre norte e sul, 

entre sociedade e natureza; ou seja, a construção de um novo modelo de 

sociedade que viabilize a superação da crise ambiental que vivemos hoje em 

todo o planeta (GUIMARÃES, 2003, p. 40). 

 

Assim, a Educação Ambiental representa um importante caminho para a construção de 

uma sociedade sustentável que passa a contestar os paradigmas reducionistas da realidade e o 

modo de produção capitalista que explora o ambiente natural e social. Desta forma, a 

Educação Ambiental torna-se relevante pela sua capacidade de intervenção na dinâmica social 

e pela possibilidade de provocar mudanças que possam contribuir para a alteração do atual 

quadro de crise socioambiental. Para Lima (1999), a opção de articular a educação e o meio 

ambiente deve-se a uma série de motivos associados. Dentre eles, o autor aponta 

 

[...] a importância da educação enquanto instrumento privilegiado de 

humanização, socialização e direcionamento social. Está claro que, como 

toda prática social, ela guarda em si as possibilidades extremas de promover 

a liberdade ou a opressão, de transformar ou conservar a ordem socialmente 

estabelecida. Nesse sentido, embora não seja o único agente possível de 

mudança social, é um dentre outros processos onde essa potencialidade se 

apresenta (LIMA ,1999, p. 26). 

 

Nesse viés, é importante ressaltar que a educação não deve ser entendida como um 

processo que é capaz de resolver todos os problemas socioambientais. Entretanto, não dá para 

pensar em mudança socioambiental sem a integração com a educação, devido à natureza 

política do ato educativo. 
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A superação dos paradigmas dominantes que sustentam a crise socioambiental e da 

sociedade marcada pelas desigualdades sociais e pelas relações de opressão em que se 

encontra a classe trabalhadora representa o maior obstáculo à implementação de uma proposta 

complexa e transformadora de sustentabilidade. Dessa forma, somente uma Educação 

Ambiental de caráter crítico e integrador pode contribuir para a superação de tal obstáculo. 

 

 

1.2 A Educação Ambiental em uma perspectiva crítica 

 

 

A Educação Ambiental tem sido uma expressão muito usada nas políticas ambientais e 

educacionais, em diversos projetos de gestão e de extensão, bem como na produção de 

conhecimento nas ciências humanas e ambientais. Esses usos têm levado à disseminação de 

múltiplas concepções de EA, orientadas por diferentes posturas, referenciais paradigmáticos e 

compromissos ideológicos. 

A Educação Ambiental nasceu num momento histórico de grande complexidade, num 

contexto de crise que envolve diversas dimensões. Apesar da complexidade que envolve a 

questão ambiental, é possível observar que existem muitas maneiras de se pensar e de se fazer 

a EA, predominando uma concepção que vem enfatizando a dimensão ecológica da crise, 

deslocada da dimensão social. 

Autores brasileiros como Mauro Guimarães, Carlos Frederico Bernardo Loureiro e 

Isabel Cristina de Moura Carvalho problematizam esse tipo de abordagem do pensar e do 

fazer a Educação Ambiental, pois denunciam o seu caráter reducionista e apontam para novas 

tendências que buscam um olhar sobre as múltiplas dimensões da complexidade ambiental, 

debatendo as redefinições para a educação que já trazia o adjetivo de “ambiental”, as quais se 

contrapõem a uma Educação Ambiental reducionista e separada das questões sociais. Sendo 

assim, a discussão sobre a Educação Ambiental Crítica (GUIMARÃES, 2004b), 

Transformadora (LOUREIRO, 2004a) e Emancipatória (CARVALHO, 2004) torna-se 

pertinente no sentido de construir um novo olhar que leve ao entendimento da EA como um 

importante elemento no processo de transformação socioambiental. 

Carvalho (2004) chama atenção para o próprio conceito de Educação Ambiental que já 

é, ele mesmo, efeito de uma adjetivação. Nesse sentido, Tozoni-Reis (2007) coloca a 
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necessidade de tematizar, na educação, o ambiente, assim como outras áreas dos sistemas de 

organização social vêm incorporando a temática ambiental. Segundo Loureiro (2004b), 

 

[...] Neste posicionamento, a adjetivação “ambiental” se justifica tão 

somente à medida que serve para destacar dimensões “esquecidas” 

historicamente pelo fazer educativo, no que se refere ao entendimento da 

vida e da natureza, e para revelar ou denunciar as dicotomias da 

modernidade capitalista e do paradigma analítico-linear, não-dialético, que 

separa: atividade econômica, ou outra, da totalidade social; sociedade e 

natureza; mente e corpo; matéria e espírito, razão e emoção etc. (p. 66). 

 

A colocação de Loureiro leva a uma reflexão sobre a necessidade de se superar uma 

visão ingênua, fragmentada e simplista da Educação Ambiental, a qual também é criticada por 

Guimarães (2004b) quando classifica essa visão como uma Educação Ambiental de caráter 

conservador. Nesse aspecto, o autor coloca que a EA Conservadora 

 

[...] se alicerça nessa visão de mundo que fragmenta a realidade, 

simplificando e reduzindo-a, perdendo a riqueza e a diversidade da relação. 

[...] Isso produz uma prática pedagógica objetivada no indivíduo (na parte) e 

na transformação de seu comportamento (educação individualista e 

comportamentalista). Essa perspectiva foca a realização da ação educativa na 

terminalidade da ação, compreendendo ser essa terminalidade o 

conhecimento retido (“educação bancária” de Paulo Freire) e o indivíduo 

transformado. Espera ainda, pela lógica de que a sociedade é o resultado da 

soma de seus indivíduos, que se dê à transformação da sociedade (ibid., p. 

26-27). 

 

Na concepção conservadora da Educação Ambiental percebe-se, portanto, uma 

tendência que privilegia o aspecto cognitivo e a mudança de comportamento individual, 

dissociada da reflexão coletiva, a dicotomização entre teoria e prática, entre ação e reflexão. 

No intuito de superar essa visão da EA que vem se consolidado em muitas práticas 

educativas, Guimarães (2004b) traz a reflexão sobre uma Educação Ambiental de caráter 

crítico, percebendo-a como uma contraposição à EA Conservadora que, a partir de outro 

referencial teórico, “pode subsidiar uma leitura de mundo mais complexa e instrumentalizada 

para uma intervenção que contribua no processo de transformação da realidade 

socioambiental que é complexa” (ibid., p. 27). 

Ao colocar a questão da complexidade, suscita-se aqui a possibilidade de perceber a 

sociedade em suas múltiplas determinações, não bastando transformações apenas individuais, 

mas, necessariamente, transformações na sociedade. Esse é um dos problemas centrais sobre o 
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qual a Educação Ambiental deve se debruçar, entendendo como se estrutura o modelo 

capitalista de produção e como sua dinâmica é intermediada pelas relações desiguais. A 

questão está, portanto, em compreender o modelo de sociedade que 

 

[...] se globaliza pela força hegemônica e que carrega valores fragmentários; 

modelo reducionista, individualista, consumista, concentrador de riqueza 

pela competição extremada e exploratória, que se volta para a degradação; 

antagônico às características de uma natureza que é complexa, coletiva, 

sistêmica, sinergética, que recicla, que se volta para a vida na dialogicidade 

da cooperação-competição (GUIMARÃES, 2004b, p. 84) 

 

Uma proposta da Educação Ambiental que se pretende crítica deve estar atrelada aos 

“interesses das classes populares que, em uma situação histórica, buscam romper com as 

relações de dominação. Essa educação ambiental em construção é claramente antagônica a 

uma educação instrumentalista e funcionalista aos interesses do capital”. (GUIMARÃES, 

2006, p. 83). 

Com o caráter funcionalista, a educação torna-se instrumento ideológico de 

reprodução das condições sociais, já que se destina a manter inalteradas as relações sociais. 

Essa educação implica a ausência de transformações radicais. Além disso, a explicação 

funcionalista “supõe a presença determinante de uma finalidade que transcende os motivos e 

as ações dos membros da sociedade e que é sua própria manutenção e sobrevivência, 

minimizando com isso o papel de qualquer ação consciente de sua parte”. (SILVA, 1992, p. 

41). 

Superando esse caráter instrumentalista e funcionalista, a Educação Ambiental de 

caráter crítico deve apontar para “transformações radicais nas relações de produção, nas 

relações sociais, nas relações homem-natureza, na relação do homem com sua própria 

subjetividade” (GUIMARÃES, 2000, p. 84). Trata-se, portanto, de uma educação política de 

caráter transformador. Reigota (2009) aponta para esse caráter político da Educação 

Ambiental quando afirma que 

 

[..] o que deve ser considerado prioritariamente na educação ambiental é a 

análise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a 

humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos, visando à 

superação dos mecanismos de controle e de dominação que impedem a 

participação livre, consciente e democrática de todos (REIGOTA, 2009, p. 

13). 
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As colocações de Reigota reforçam a compreensão de que o meio ambiente, entendido 

como fenômeno socioambiental, lança a questão ambiental na esfera política. É importante 

que essa dimensão política da educação esteja clara para os educadores ambientais, 

contrapondo-se ao reducionismo observado nas práticas de EA decorrentes da relação entre a 

dimensão técnico-gerencial dos recursos naturais e comportamental, desarticulada da questão 

social. 

Como atividade da prática social, a Educação Ambiental é eminentemente política, 

sendo que seu caráter crítico se dá pela possibilidade de transformação social. Nesse sentido, 

Loureiro (2004a) traz importantes contribuições que apontam para uma percepção crítica da 

EA, denominada por ele como Educação Ambiental Transfomadora. 

Loureiro (2004a) também critica uma Educação Ambiental conservadora 

(convencional) e aponta para uma compreensão e realização do processo educativo numa 

perspectiva transformadora e emancipatória em contraponto às tendências hegemônicas 

conservadoras, pragmáticas e comportamentalistas. Para esse autor, a EA Transformadora é  

 

[...] aquela que possui um conteúdo emancipatório, em que a dialética entre 

forma e conteúdo se realiza de tal maneira que as alterações da atividade 

humana, vinculadas ao fazer educativo, impliquem mudanças individuais e 

coletivas, locais e globais, estruturais e conjunturais, econômicas e sociais 

(ibid., p. 89). 

 

Nessa perspectiva, o sentido dado para a Educação Ambiental Transformadora é o de 

um processo que possibilite uma práxis social que possa contribuir para a construção de um 

novo patamar de sociedade e de civilização, bem diferente do que se vive atualmente. 

Movimentar dialeticamente o pensamento nessa direção requer uma reflexão sobre a realidade 

socioambiental. Nesse sentido, a educação deve ser considerada como formação humana, 

buscando o desenvolvimento pleno do indivíduo (ser “onilateral”, como colocou Marx). 

Dentro do sistema capitalista, a educação crítica e transformadora diz respeito, 

portanto, à superação, concreta e histórica, da condição de alienação dos homens, resultante 

da divisão do trabalho. Significa passar da unilateralidade para a onilateralidade, que é, 

segundo Tozoni-Reis (2007), 

 

[...] resultado da superação da alienação e da ideologia como parte do 

processo de formação humana, resulta também na articulação radical da 

teoria com a prática social – a práxis. Fundamentada no pensamento 
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marxista, a educação crítica preocupa-se em articular a consciência da 

alienação e da ideologia com a ação transformadora das relações sociais que 

as produzem, ou seja, a educação crítica voltada para a formação humana 

plena, compromete-se com a prática social transformadora, com a construção 

de relações sociais plenas de humanidade. Trata-se, portanto, de educar para 

a transformação, não do sujeito individual, mas das relações sociais de 

dominação (p.23).  

 

Dessa forma, a EA que se coloca como transformadora diferencia-se da EA 

Convencional (Conservadora), pois esta última enfatiza o processo individual e 

comportamental, pouco articulado com a ação coletiva; enquanto que a primeira, enfatiza um 

processo educativo permanente e coletivo, no qual os indivíduos refletem e agem buscando a 

transformação da realidade. Para isso, é importante que os indivíduos compreendam a 

complexidade ambiental e incorporem as dimensões social, econômica, política, cultural, 

ideológica e ecológica na análise da problemática ambiental, promovendo uma leitura 

complexa do mundo. 

Carvalho (2008a) também traz contribuições importantes ao debate acerca da 

necessidade de novos olhares sobre a Educação Ambiental, buscando uma superação de uma 

visão ingênua desse processo. A autora critica uma postura conservadora que enfatiza a 

mudança comportamental, focada na crença de que a incorporação de certas atitudes corretas 

e de boas práticas ambientais levaria a uma mudança social. 

Para a autora supracitada, uma Educação Ambiental Crítica ou Emancipatória supera 

essa visão, visto que reflete a prática educativa como formação do sujeito humano enquanto 

ser individual e social, historicamente situado (CARVALHO, 2004, p. 19). De acordo com 

essa orientação, 

 

a educação não se reduz a uma intervenção centrada exclusivamente no 

indivíduo, tomado como unidade atomizada, nem tampouco se dirige apenas 

a coletivos abstratos. Desta forma, recusa tanto a crença individualista de 

que mudança social se dá pela soma das mudanças individuais: quando cada 

um fizer a sua parte. Mas recusa também a contrapartida desta dicotomia 

que subsume a subjetividade num sistema social genérico e despersonalizado 

que deve mudar primeiro para depois dar lugar às transformações no mundo 

da vida dos grupos e pessoas, aqui vistos como sucedâneos da mudança 

macrossocial (ibid., p. 19-20, grifo do autor). 

 

Dessa forma, na perspectiva de uma Educação Ambiental crítica, a formação incide 

sobre a relação indivíduo-sociedade. O projeto de uma Educação Ambiental de caráter crítico 
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visa contribuir, portanto, para a mudança de valores e atitudes, apontando para a formação de 

um “sujeito ecológico” capaz de identificar e problematizar as questões socioambientais, 

sabendo agir diante delas. 

Analisando as tendências que direcionam para um olhar crítico, emancipatório e 

transformador da EA, percebemos que elas vêm sendo construídas num movimento de 

oposição às práticas com forte enfoque ecológico e separada das dimensões social, 

econômica, cultural e política. O pensar e o repensar sobre isso é uma oportunidade de 

enriquecimento das bases teóricas e epistemológicas. 

Layrargues (2006) argumenta que, dependendo da conformação das forças sociais em 

disputa pela significação da EA, ela pode se dar na direção da manutenção ou da 

transformação social, a depender das práticas desenvolvidas. Sendo assim, um projeto de uma 

EA Crítica, Emancipatória e Transformadora não deve configurar-se como um instrumento de 

manutenção da realidade, mas como um importante elemento de transformação dessa 

realidade, não ficando reduzida à relação de mudança ambiental, mas abrindo-se para a 

mudança social articulada com a proteção da natureza. 

A Educação Ambiental Crítica propõe-se, portanto, a “desvelar a realidade, para, 

inserindo o processo educativo nela, contribuir na transformação da sociedade atual, 

assumindo de forma inalienável a sua dimensão política” (GUIMARÃES, 2004a, p.32). 

No entanto, trabalhar com essa perspectiva é uma tarefa muito desafiadora para a 

sociedade moderna, lembrando que não é possível transformar a sociedade apenas com uma 

educação coerente, embora sem ela não seja possível o processo de transformação necessário. 

 

 

1.2.1 Educação Ambiental Crítica e a formação da cidadania 

 

 

Nos últimos anos, o termo “cidadania” foi sendo vulgarizado e apropriado com sentido 

e significado muito diferentes. De acordo com Gadotti (2008, p. 66), tornou-se uma palavra 

“perigosamente consensual, um envelope vazio no qual podem tanto caber sonhos de uma 

sociedade de iguais, uma sociedade de direitos e deveres, quanto uma sociedade dividida por 

interesses antagônicos”. Por isso, ao se abordar a relação da Educação Ambiental e a 
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formação da cidadania na escola, é preciso, antes de mais nada, refletir sobre qual ideia de 

cidadania está sendo empregada. 

Há uma tendência nos discursos sobre a cidadania de pensá-la apenas em termos de 

direitos (civis, sociais e políticos) a receber, negligenciando o fato de que os próprios 

indivíduos podem ser os agentes de existência desses direitos. Como bem aponta Covre 

(2006, p.10-11), “em vez de meros receptores, são acima de tudo sujeitos daquilo que podem 

conquistar”. 

O termo cidadania passou a ser incorporado nos discursos dominantes, mas com um 

caráter dúbio, ou seja, “apontando para a melhoria nas condições de vida dos trabalhadores, 

mas guardando o caráter de como explorar esses trabalhadores” (COVRE, 2006, p. 38). Para 

Arroyo (2007a), o ideal de democracia e de cidadania para a classe burguesa e seus gestores e 

intelectuais seria exatamente aquele em que os direitos são atendidos, mas sem o 

fortalecimento das camadas populares, ou seja, é dar a possibilidade de ter direitos sem ter 

cidadãos. O autor acrescenta ainda que 

 

[...]o Estado tem agido historicamente como controlador da cidadania das 

classes trabalhadoras, a cidadania regulada ou a fórmula corporativa que, 

dissimulando o caráter excludente do sistema político, abre apenas canais de 

participação política controlados pelo Estado, restringindo a movimentação 

dos grupos sociais (ARROYO, 2007a, p. 71).  

 

Dessa forma, pode ser notado que existe aí um embate na visão entre a classe 

dominante e classe trabalhadora no interior da cultura burguesa, onde há uma prevalência da 

visão da primeira sobre a segunda. Covre (2006) aponta para a necessidade de estarmos 

atentos à orientação que esse embate dá às práticas sociais, econômicas e políticas. Tudo isso 

valoriza a categoria cidadania como estratégia de luta para uma nova sociedade, em que os 

indivíduos da classe trabalhadora possam ser educados para a existência dos seus direitos, 

reivindicando-os e lutando para que eles sejam realizados efetivamente. Isso só seria possível 

através do exercício de uma cidadania plena/ativa que está constantemente ameaçada pelo 

conceito de cidadania esvaziada, passiva e consumista, sustentada na competitividade 

capitalista. 

Como parte, fruto e expressão do processo de constituição da cidadania, a educação 

assume um papel importante na formação do cidadão. Porém, é preciso ressaltar que o 

discurso pedagógico hegemônico, ao tratar da cidadania, o faz de maneira reducionista, 
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ignorando a reflexão de que o tema está inserido em um campo de relações sociais desiguais 

e, portanto, conflitivas. Este entendimento de cidadania, acompanhado de um processo de 

despolitização escolar, acaba por desqualificar a escola como um dos locais de formação da 

cidadania plena. 

Faz-se necessário, portanto, repensar a escola como espaço formador de cidadãos, 

buscando a transposição da marginalidade para a materialidade dessa cidadania (MARTINS, 

2008), não com o sentido de tutelada e assistida, mas numa perspectiva democrática, 

entendida aqui não apenas no sentido político, mas no sentido da emancipação humana. 

É nessa perspectiva que a Educação Ambiental Crítica pode contribuir para a 

formação da cidadania na escola, pois ela representa a possibilidade de problematizar e buscar 

as transformações das condições de vida, ressignificando a inserção dos indivíduos no 

ambiente. De acordo com Guimarães (2003), essa Educação Ambiental crítica viabiliza-se 

como instrumento de gestão, na medida em que se volta para a construção de uma cidadania 

ativa, diferente da ideia hegemônica de uma cidadania passiva ou do cidadão-consumidor
7
. 

Sobre a problemática que envolve a cidadania posta no plano individualizado do consumidor, 

Loureiro (2008a) afirma que a 

 

[...] atual linha de definição do cidadão como consumidor à primeira vista, 

parece, positiva, ao enfatizar a liberdade de escolha e os direitos. Por outro 

lado, torna-se vulnerável, na medida em que ignora a massificação do 

mercado, a baixa taxa de opção consciente dos indivíduos e coloca em plano 

relativizado as responsabilidades coletivas e os limites que o ambiente impõe 

(impossibilidade de expansão a todos do conforto que os bens de consumo 

atuais propiciam) (p. 29-30).  

 

Para o exercício da cidadania, torna-se oportuno discorrer sobre a participação, pois, 

de acordo com Loureiro (2004c), esta é o centro da aprendizagem política, e é por meio dela 

que vinculamos a educação à cidadania e concretizamos a cidadania em suas múltiplas 

dimensões. “Num certo sentido rousseauniano, a participação é o cerne do processo 

educativo, pois desenvolve a capacidade de o indivíduo ser “senhor de si mesmo”, sendo, para 

                                                           
7
 Milton Santos em “O Espaço do Cidadão” coloca que o consumo, sem dúvida, tem sua própria força ideológica 

e material. Às vezes, porém, contra ele pode-se erguer a força do consumidor. Mas, ainda aqui, é necessário que 

ele seja um verdadeiro cidadão para que o exercício de sua individualidade possa ter eficácia. Onde o indivíduo 

também é cidadão, pode desafiar os mandamentos do mercado, tornando-se um consumidor imperfeito, porque 

insubmisso a certas regras impostas de fora dele mesmo. Onde não há cidadão, há o consumidor mais-que-

perfeito (SANTOS, 2007, p. 56). 
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isto, preciso libertar-se de certos condicionamentos políticos e econômicos também” 

(LOUREIRO, 2004a, p.71). 

Sobre o sentido da participação, Guimarães (2003) acrescenta que ela só se dará de 

fato com a mobilização, com a motivação (ação em movimento) dos atores sociais em atuar, 

criando um comprometimento com o processo; ou seja, o espaço da participação é imbricado 

ao da mobilização, e este se realiza no espaço público. “É este acesso ao espaço público que 

permite a construção de um mundo comum através do processo de asserção dos direitos 

humanos” (ARENDTH, 2000, p. 34). 

A participação social caracteriza-se como um princípio inerente às práticas da 

Educação Ambiental. Sobre este princípio, Jacobi (2005, p. 233) assevera que a participação 

“deve ser um eixo estruturante das práticas de educação ambiental e, considerando o quadro 

de agravamento do cotidiano da crise ambiental, esta representa um instrumento essencial 

para a transformação das relações entre sociedade e ambiente”. 

Nesse sentido, é importante compreender que não há Educação Ambiental sem 

participação política, pois ela está fundamentada em uma pedagogia de ação. Sendo assim, ao 

se configurar a EA como um elemento essencial na formação do cidadão ativo, é importante 

ressignificar o conceito de cidadania entendendo-a como um campo de ação política. 

Guimarães (2003) entende que somente através de uma Educação Ambiental Crítica 

será possível efetivar um processo educativo que aponte para uma cidadania ativa com foco 

na emancipação dos indivíduos. Para o autor, 

 

a ausência de crítica a um discurso e uma racionalidade fragmentária que 

desagrega e rompe laços, traduzida por uma visão de mundo cientificista, 

antropocentrista, individualista, consumista, entre outros, pode vir a 

comprometer o exercício pleno de uma cidadania ativa de educadores e 

educandos, característica essa que funda e dá fundamentação a uma 

Educação Ambiental crítica (ibid., p. 30). 

 

Dessa forma, entende-se que o exercício para a cidadania deve estar articulado a uma 

formação crítica e emancipatória que aponte para “a prática da reivindicação, da apropriação 

de espaços, da pugna para fazer valer os direitos dos cidadãos” (COVRE, 2006, p. 10). 

Adorno (2006, p. 141) afirma que “uma democracia efetiva só pode ser imaginada 

enquanto uma sociedade de quem é emancipado”. Sendo assim, a Educação Ambiental para a 

formação cidadã caracteriza-se por apresentar uma proposta educativa que visa à 

sustentabilidade mediante propósitos de transformação social, pela participação ativa do 



CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO AMBIENTAL: QUESTÕES POLÍTICAS, 

EPISTEMOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS 

49 

 

indivíduo. A escola, através da EA, deve contribuir, portanto, para o processo de formação e 

emancipação, criando condições em que os indivíduos, socialmente, conquistem a autonomia, 

vislumbrando o exercício da cidadania planetária
8
. 

Cabe ressaltar aqui que não podemos reduzir a questão da cidadania a uma questão de 

educação formal, pois, como coloca Arroyo (2007a), a educação não é precondição da 

democracia e da participação, mas é parte do processo de sua constituição. Por conseguinte, o 

exercício da cidadania pode ser construído na escola, mas também fora dela. Desconsiderar 

isso significa reduzir o espaço da ação política apenas aos educandos. 

Concluindo, efetivar uma Educação Ambiental como formadora da cidadania ativa na 

escola implica uma mudança nas formas de se pensar e fazer o processo educativo, avançando 

para novas práticas que contribuam efetivamente para a formação do sujeito humano como ser 

individual e social que, pelo exercício de uma cidadania ativa, possa atuar na luta pela 

superação da crise socioambiental. 

 

 

1.3 A Educação Ambiental no ensino formal 

 

 

É inegável que a Educação Ambiental é fundamental na formação de valores e atitudes 

que possibilitem a compreensão da complexidade do mundo e a atuação responsável dos 

atores sociais (individuais e coletivos) no ambiente, visando à transformação da atual crise 

ambiental do planeta. Sendo assim, inserir a dimensão ambiental nos processos educativos 

torna-se extremamente essencial, pois educar ambientalmente é oportunizar aos sujeitos a 

formação de uma consciência crítica capaz de mobilizá-los para a intervenção na realidade. 

É interessante observar uma forte tendência em reconhecer o processo educativo como 

uma possibilidade de provocar mudanças significativas que podem alterar o atual quadro de 

degradação do ambiente. Porém, deve-se ressaltar que é preciso demarcar os limites do 

processo educativo e enfatizar a necessidade do envolvimento da educação com outras 

                                                           
8
 Em “Pedagogia da Terra”, Moacir Gadotti utiliza-se da expressão colocando que “a noção de cidadania 

planetária (mundial) sustenta-se na visão unificadora do planeta e de uma sociedade mundial. (GADOTTI, 2000, 

p. 135). Guimarães (2007) coloca que o cidadão planetário deve ser aquele que se sente integrado a uma 

existência única (planetária), sendo que essa consciência, construída na participação crítica, potencializará a 

capacidade de atuação e transformação de um novo sujeito no processo social, direcionando ações com vista à 

construção de um novo modelo de sociedade. 
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práticas sociais para não correr o risco de esvaziar a ação educativa de sentidos e de poder de 

mobilização. 

Embora a crença de que a escola contribui para a disseminação da ideologia da classe 

dominante, segundo o pensador marxista Antonio Gramsci, ela cumpre também o papel de 

instituição que, dentro de certas condições, pode trazer um esclarecimento que contribui para 

a elevação cultural das massas, levando os indivíduos das mais diferentes classes sociais a 

uma condição de conhecimento dos seus direitos e deveres em sociedade. É a possibilidade de 

a classe trabalhadora, em posse dos códigos da classe dominante, transmitidos por uma escola 

eficiente, de saber agir contra a ordem vigente. Mochcovitch (2001) diz que só uma escola 

autenticamente formativa pode proporcionar o acesso a essa cultura. 

 

[...] uma escola em que seja dada à criança a possibilidade de formar-se, de 

tornar-se um homem, de adquirir os critérios gerais que sirvam ao 

desenvolvimento do caráter. (...) Uma escola que não hipoteque o futuro da 

criança e constranja a sua vontade, sua inteligência, sua consciência em 

formação a mover-se dentro de uma bitola. (...) Uma escola de liberdade e de 

livre iniciativa e não uma escola de escravidão e mecanicidade (GRAMSCI, 

1958 apud MOCHCOVITCH, 2001, p. 57). 

 

A partir das ideias de Gramsci, é possível perceber o importante papel da escola na 

formação dos sujeitos, pois a partir dela poderá ser construída uma nova consciência que 

aponte para a superação do estado de dominação e que desemboque na construção de uma 

nova ordem social (contra-hegemonia em Gramsci). Como bem coloca Mészáros (2008), é 

preciso pensar a “educação para além do capital” apontando em direção à perspectiva de uma 

alternativa hegemônica à ordem existente, contribuindo para o rompimento da lógica do 

capital e, consequentemente, para a transformação social. 

É nessa perspectiva que a Educação Ambiental deve ser inserida na escola, 

configurando-se como um espaço para a compreensão da crise socioambiental em todas as 

suas dimensões, direcionando o currículo escolar para o entendimento e interpretação crítica 

da realidade, mobilizando os indivíduos para uma ação transformadora na sociedade. 

Contudo, mesmo com o reconhecimento e a inserção da dimensão ambiental na escola, 

sabe-se dos desafios que a EA ainda tem de enfrentar no dia a dia escolar. Por isso pergunta-

se: como a Educação ambiental vem sendo construída enquanto prática sócio-educativa? 

Como a dimensão ambiental tem sido tratada nos currículos escolares? Qual a importância do 

processo de formação de professores na inserção da Educação Ambiental no ensino formal? 
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Responder a questões como estas é fundamental no sentido de elucidar caminhos para que a 

Educação Ambiental se efetive no espaço escolar. 

 

 

1.3.1 Educação Ambiental: construção histórico-política 

 

 

Para uma melhor compreensão do que vem sendo construído histórica e politicamente 

em Educação Ambiental, serão abordadas algumas discussões apresentadas pelas conferências 

internacionais e pela legislação brasileira, principalmente, a partir da década de 1970, quando 

os debates em torno das questões ambientais foram mais intensificados. 

No plano internacional, a EA foi amplamente discutida a partir da I Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, Suécia, e 

da I Conferência Intergovernamental sobre a Educação Ambiental que ocorreu no ano de 

1977, em Tbilisi, Geórgia. Estes dois eventos foram fundamentais para o reconhecimento e a 

legitimação da EA e foram relevantes para o desenvolvimento de ações em todo o mundo. 

Em 1992, foi realizada no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (Rio-92), que mobilizou processos sociais importantes em 

todo o mundo, sobretudo no Brasil. Foi no contexto de fortes tensões e novas alianças que as 

iniciativas ligadas à Educação Ambiental foram fortalecidas na Rio-92. Como resultados, 

foram aprovados importantes documentos, a saber: a Declaração do Rio, a Convenção sobre 

Alterações Climáticas, a Convenção sobre a Conservação da Biodiversidade e a Agenda 21. 

Paralelamente, aconteceu o Fórum Global, que instituiu uma coalizão de diferentes 

setores da sociedade, reunindo um universo social plural que culminou com o lançamento do 

“Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, 

cuja importância foi definir o marco político para o projeto pedagógico da EA. De acordo 

com Tozoni-Reis (2007), o Tratado reconhece 

 

[...] a educação como direito dos cidadãos e firma posição na educação 

transformadora. Este documento reflete a trajetória da educação ambiental 

considerada um processo de aprendizagem permanente, baseada no respeito 

a todas as formas de vida e que afirma valores e ações que contribuam para 

as transformações socioambientais exigindo responsabilidade coletiva, local 

e planetária (p. 177). 
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De acordo com Carvalho (2008b, p. 52), “essa mobilização internacional estimulou 

conferências e seminários nacionais, bem como a adoção, por parte de diversos países, de 

políticas e programas mediante os quais a Educação Ambiental passa a integrar as ações do 

governo”. 

Segundo Loureiro (2004b), no Brasil, apesar da existência de projetos e programas 

voltados para a Educação Ambiental desde a década de 1970, é em meados da década de 1980 

que a EA começa a ganhar dimensões públicas de grande relevância. 

Guimarães (2000) afirma que no Brasil, na década de 1970, a Educação Ambiental 

ainda não se encontrava fortalecida, haja vista que se vivenciava no país um período político 

de regime autoritário. A esse mesmo pensamento, Loureiro (2004b) acrescenta que o “debate 

ambiental no país se instaurou sob a égide do regime militar nos anos 1970, muito mais por 

força de pressões internacionais do que por movimentos sociais de cunho ambiental, 

nacionalmente consolidados” (LOUREIRO, 2004b, p. 79-80). 

No Brasil, o movimento ambientalista ganhou caráter público e social efetivo somente 

no início da década de 1980, época em que o regime político brasileiro encontrava-se em 

transição para um regime mais democrático (abertura política) e com a ascensão dos novos 

movimentos sociais. Segundo Carvalho (2008b, p. 146), “os novos movimentos sociais não só 

reforçaram o contexto da abertura política e o fortalecimento da sociedade civil, como 

também foram decisivos para a ampliação da esfera pública”. 

 

É em meio a essa dinâmica altamente produtiva de novos atores, formatos 

organizativos e também ações informais da sociedade civil voltadas para a 

construção de uma nova ordem democrática, que as ações ecológicas 

ganham força, seja pela via de expansão e valorização dos movimentos 

ecológicos, seja pela via da organização das entidades do tipo ONGs 

ambientais (ibid., p. 147). 

 

A Educação Ambiental que se inseriu nos setores governamentais e científicos nas 

décadas de 1970 e 1980 guardava um sentido comportamentalista, tecnicista, voltado para os 

aspectos ecológicos e para a resolução de problemas, embora já existissem na época 

tendências críticas que buscavam articular as dimensões social e ambiental, porém não eram 

abordagens hegemônicas e nem se estendiam para todo o tecido social. 

Essas tendências comportamentalistas e tecnicistas produziram práticas 

descontextualizadas de Educação Ambiental, “levando à incorporação acrítica por parte dos 

educadores ambientais das tendências conservadoras e pragmáticas dominantes, 
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estabelecendo ações educativas dualistas entre o social e o natural” (LOUREIRO, 2004b, p. 

81). 

No Brasil, em nível de legislação, a Educação Ambiental surge na Lei n° 6.938, de 

1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), na qual a Educação 

Ambiental aparece como princípio, devendo ser propiciada em “todos os níveis de ensino, 

inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na 

defesa do meio ambiente” (BRASIL, 1981). 

Em 1988, a Constituição Brasileira enfatizou a obrigatoriedade da Educação 

Ambiental, cujo lugar e relevância foram garantidos no Capítulo VI, que trata do meio 

ambiente
9
. Mais uma vez é colocada a necessidade da promoção da EA em todos os níveis de 

ensino e a consciência pública para a preservação do meio ambiente (BRASIL, 1988). 

Com a mobilização social consequente das discussões na Rio-92 e com a ampliação do 

debate ambiental no mundo, o governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente e do 

Ministério da Educação, produziu diversos documentos e ações importantes. Dentre estes, o 

Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), datado de 1994, que foi criado em 

função da Constituição de 1988 e dos compromissos internacionais assumidos com a 

Conferência do Rio de Janeiro. Esse programa previa três componentes: capacitação de 

gestores educacionais; desenvolvimento de ações educativas; e desenvolvimento de 

instrumentos e metodologias voltados para a Educação Ambiental. 

Em 1997, outro importante avanço nas políticas de EA e da sua configuração como 

prática pedagógica foi a inclusão do “meio ambiente” como tema transversal nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e, mais tarde, em 2001, a elaboração dos Parâmetros em Ação 

– Meio Ambiente na Escola. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, a principal função do trabalho com o 

tema Meio Ambiente é contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos para 

decidirem e atuarem na realidade sócio-ambiental de um modo comprometido com a vida, 

com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso, é necessário que, mais 

do que informações e conceito, a escola se proponha a trabalhar com atitudes, com formação 

de valores, com o ensino e a aprendizagem de habilidades e procedimentos (BRASIL, 1997). 

Embora os PCN representem um avanço para a inserção da dimensão ambiental na 

escola, de acordo com Kramer (2007), citado por Casto et al. (2008), eles  
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[...] têm sido alvo de críticas, em especial, quanto ao seu processo 

elaborativo, que foi permeado de uma metodologia de construção do 

documento baseada na centralização, sem participação dos órgãos e 

entidades representativas da área educacional, sem discussões amplas com a 

sociedade (p. 167). 

 

Além disso, questiona-se a ausência de uma discussão crítica acerca desses parâmetros 

nas escolas, principalmente sobre as propostas por eles trazidas e os modos de inclusão destas 

no currículo escolar. 

Ainda na década de 1990, foi promulgada no Brasil a Política Nacional de Educação 

Ambiental (lei 9.795/99) que rege todas as práticas educativas relacionadas à EA, 

caracterizando-se como uma grande conquista política. Cabe aqui um destaque para a Seção 

II, que dispõe sobre a Educação Ambiental no ensino formal, em que a EA é entendida como 

aquela que é desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições públicas e privadas de 

ensino, englobando a educação básica, a educação superior, a educação especial, a educação 

profissional; e educação de jovens e adultos (BRASIL, 1999). 

Em Sergipe, as iniciativas no âmbito da EA datam de 1989 com a criação de um setor 

de Educação Ambiental na Superintendência do IBAMA no estado. Em 1991, foi assinado um 

protocolo de intenções entre o IBAMA
10

, ADEMA
11

, UFS
12

, EMSURB
13

 e SEED
14

 visando a 

realizações de ações conjuntas de EA. Em 1992, nove instituições compuseram a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental sob coordenação do IBAMA. A partir daí, decidiu-

se trabalhar na formação de agentes multiplicadores em Sergipe. As ações foram iniciadas 

dentro da Secretaria de Estado da Educação através de cursos. Ainda no ano de 1992, foi 

realizado o 1º Curso de Formação Ambiental para professores da rede pública de ensino. 

Após este marco, vários projetos começaram a ser elaborados e executados nas escolas. 

Ainda em 1992, aconteceu o I Encontro de Professores Sensibilizados em EA do 

Estado de Sergipe. Durante este evento, técnicos do IBAMA e da SEED idealizaram a criação 

da Rede de Educação Ambiental de Sergipe, com o objetivo de implementar ações formais e 

informais de EA. 

Nas escolas da rede estadual em Sergipe, a Educação Ambiental foi iniciada por meio 

de atividades promovidas pela Secretaria de Estado da Educação. Em 2003, foi elaborado por 
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 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
11

 Administração Estadual de Meio Ambiente. 
12

 Universidade Federal de Sergipe. 
13

 Empresa Municipal de Serviços Urbanos. 
14

 Secretaria de Estado da Educação. 
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esta secretaria o Programa Estadual de Educação Ambiental. Ainda nesse ano, o programa 

“Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas”, uma ação do Órgão Gestor da Política Nacional de 

Educação Ambiental, chega também às escolas sergipanas. A culminância desse programa foi 

a realização da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que aconteceu nos 

anos de 2003, 2005 e 2008. Essa conferência foi idealizada com o objetivo de envolver os 

adolescentes nas discussões ambientais, criando redes de juventudes e ações permanentes nas 

escolas, tais como a criação da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola e 

da Agenda 21 Escolar. 

Em 2008 e 2009 houve um amplo debate em torno da Política Estadual de Educação 

Ambiental (Lei 6.882). A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

estabeleceu diretrizes, conteúdos, linhas de ação e outros elementos indispensáveis à execução 

da Política. A lei foi aprovada e divulgada em abril de 2010, caracterizando-se como um 

importante marco para a Educação Ambiental no Estado de Sergipe, dando possibilidades 

para a criação e articulação de programas que possam viabilizar as práticas de EA em níveis 

formal e informal. 

Com esse breve panorama histórico-político, podemos destacar como a Educação 

Ambiental constituiu-se como prática socioeducativa e como política pública, sendo 

reconhecida como um importante processo na busca pela sustentabilidade do planeta. Cabe 

ressaltar que é preciso avançar ainda mais, tendo em vista que, apesar das discussões 

internacionais e da implementação de políticas públicas, a EA ainda não é realidade em 

muitas escolas, e quando o é, encontra-se fragilizada, sendo realizada de forma transitória e 

conservadora. 

Dessa forma, é preciso entender que não bastam leis e documentos ou princípios 

aprovados em grandes conferências, mas sim é necessário que as discussões transformem-se 

em práticas sociais efetivas e que sejam assumidas pelos órgãos gestores e pelos agentes da 

educação, pois é nesse sentido que se estruturam as mudanças. Parafraseando a epífrase de 

José Martí, Mészáros (2008, p. 35) coloca que “as soluções não podem ser apenas formais; 

elas devem ser essenciais”. Em outras palavras: para gerar as transformações fundamentais, o 

sistema precisa ser confrontado e alterado em todas as suas dimensões, visíveis e ocultas. É 

imprescindível um projeto de Educação Ambiental que aponte para essa direção. 

 

 



CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO AMBIENTAL: QUESTÕES POLÍTICAS, 

EPISTEMOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS 

56 

 

1.3.2 A dimensão ambiental no currículo escolar 

 

 

O currículo escolar tem sido objeto de discussão para diversos autores, quanto ao 

campo do conhecimento, principalmente a partir da década de 1970, com as teorias 

estruturadas sobre a pedagogia crítica, as quais surgiram como uma resistência aos currículos 

clássicos que traziam o referencial da classe dominante, colocados como conhecimentos 

hegemônicos. 

Algumas análises sobre o currículo escolar têm focado a relação entre conhecimento e 

poder, pois, como construções históricas, os currículos definem também a filosofia de 

educação e o perfil de indivíduo que se pretende formar. Isso nos leva a compreender como a 

estrutura curricular pode contribuir para acentuar as diferenças sociais (classe, etnia, gênero). 

Nesse sentido, concorda-se com Moreira e Silva (2008) quando afirmam que 

 

[...] o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que 

ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua 

história, de sua produção contextual. O currículo não é um elemento 

inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O 

currículo está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões 

sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades individuais 

e sociais particulares. O currículo não é um elemento transcendente e 

atemporal – ele tem uma história, vinculadas às formas específicas e 

contingentes de organização da sociedade e da educação. (idid., p. 8) 

 

Diante disso, percebe-se a dimensão política do currículo em que, por trás de escolhas 

técnicas, operam valores políticos e éticos e determinadas representações do homem e das 

relações sociais. Isso aponta para um entendimento de que “não é mais possível alegar 

qualquer inocência a respeito do papel constitutivo do conhecimento organizado em forma 

curricular e transmitidos nas instituições educacionais” (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 20-21). 

No campo da Sociologia e Teoria Crítica do Currículo, autores como Apple (2008), 

Moreira e Silva (2008) trazem contribuições significativas no entendimento da relação entre 

currículo, ideologia, cultura e poder, num esforço de identificar e analisar as relações de poder 

envolvidas na educação e no currículo. Dessa forma, a análise da teoria crítica busca 

desnaturalizar e historicizar o currículo para que possa ser realizada uma tarefa política de 

estabelecer objetivos alternativos e arranjos curriculares que sejam transgressivos da ordem 

curricular existente (MOREIRA; SILVA, 2008). 
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Nesse sentido, a teorização crítica do currículo, através do destaque dado às profundas 

relações entre currículo e produção das identidades individuais e sociais, tem levado 

educadores engajados nessa perspectiva a formularem projetos curriculares que se opõem às 

características que fazem com que o currículo e a escola reforcem as desigualdades sociais. 

Isso induz à reflexão de um currículo em que o próprio conhecimento pode ser questionado e 

no qual seja possível o debate em torno da função social da escola, e sob diferentes prismas, 

começar um novo olhar sobre a educação e sua relação com a sociedade. 

É relevante abordar essas questões sobre os sentidos do currículo ao se discutir uma 

estruturação curricular que contemple a dimensão ambiental. O campo de estudo do currículo 

pode trazer importantes reflexões para a inserção da Educação Ambiental nas instituições de 

ensino, questionando e contrapondo-se às visões tecnocráticas, cientificistas, reducionistas e 

fragmentárias da temática ambiental hegemonicamente difundidas na sociedade e trazidas 

para o campo educacional. 

A perspectiva crítica de currículo, ao questionar a escola enquanto instrumento de 

relações de poder, busca articular saberes que apontem para a construção em um movimento 

contra-hegemônico que nega os paradigmas cientificistas e mecanicistas e se movimenta para 

uma compreensão complexa da realidade socioambiental. 

A partir dessa perspectiva, Cavalcante (2005), afirma que 

 

[...] o currículo deixa de ser apenas uma questão organizacional para ser uma 

dinâmica socioeducacional carregada de sentidos na qual estão inseridas as 

relações com o poder, a cultura e a ideologia; passa a ser compreendido nos 

processos de regulação das prioridades de conhecimento escolar; nos 

ditames pedagógicos, nas nuances do território escolar, refletidos na 

organização do espaço; no que está exposto em suas paredes, nas suas 

dinâmicas de relação social, no seu calendário escolar (p. 121). 

 

Para a Educação Ambiental, essa discussão é central, pois o campo do currículo pode 

trazer importantes reflexões que orientam a inserção da dimensão ambiental na escola, pelas 

suas interfaces políticas, culturais e pedagógicas. 

Nesse sentido, Cavalcante (2005) ressalta a necessidade de não somente trazer a 

dimensão ambiental para o currículo escolar, mas também de pensar em um projeto político 

de EA centrada no compromisso de colocar as questões ambientais dentro de uma plataforma 

política definida. Trata-se de não apenas reconhecer que elas existem, mas de discuti-las e 

enfrentá-las. 
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A perspectiva crítica de currículo busca, portanto, estabelecer uma reflexão sobre a 

responsabilidade de todos, entendendo a realidade como um processo historicamente 

construído na relação ambiente e sociedade. 

Dessa forma, torna-se fundamental um esforço no sentido de romper com as 

“armadilhas paradigmáticas” (GUIMARÃES, 2003) fortemente incorporadas no currículo 

escolar conservador, que orienta práticas igualmente conservadoras, impossibilitando que uma 

perspectiva crítica de Educação Ambiental se efetive. 

Sendo assim, um projeto crítico de currículo voltado para a inserção da dimensão 

ambiental seria uma construção de novas relações e novos caminhos e não uma mera 

reprodução e transmissão de conteúdos, guiadas por uma educação tradicional que é partícipe 

da problemática ambiental. 

Sobre a dimensão ambiental, Carneiro (1999, p. 262), afirma que a “dimensão 

ambiental da educação escolar é o conjunto integrado de perspectivas ou aspectos de conteúdo 

e método para o desenvolvimento da Educação Ambiental no contexto de um dado currículo 

escolar”. Araújo (2004a) amplia essa discussão ao enfatizar que “a dimensão ambiental é algo 

que transcende o tratamento das questões ambientais de maneira teórica, abstrata, fora de 

contexto” (ARAÚJO, 2004a, p. 55). A referida autora entende que trazer a dimensão 

ambiental para o currículo é buscar um espaço de mediação de conhecimentos e articulação 

de saberes, privilegiando o conhecimento ativo diante da realidade vivenciada. 

Essa busca das inter-relações entre as diversas áreas do conhecimento nos remete a um 

entendimento de que a dimensão ambiental no currículo deve ser inserida dentro de uma 

compreensão de realidade complexa, o que já vinha sendo sinalizado por Leff (2001), quando 

tecia suas críticas sobre a redução da questão ambiental às questões ecológicas. Esse autor 

afirma ainda a necessidade de perceber o ambiente na sua rede complexa de fenômenos 

naturais, sociais, ecológicos e culturais. Nesse sentido, Leff (2007) coloca que é fundamental 

“pensar a realidade socioambiental como um processo de construção social, a partir da 

integração de processos inter-relacionados e interdependentes, e não como fatos isolados, 

predeterminados e fixados pela história” (ibid., p. 259). 

Diante disso, a dimensão ambiental no currículo deve ser pensada na interface entre as 

diversas ciências, ultrapassando os limites da multidisciplinaridade e avançando para um 

conhecimento construído de forma interdisciplinar.  
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Apesar da compreensão de que a inserção da dimensão ambiental no currículo deve ser 

vislumbrada numa perspectiva de um pensamento interdisciplinar, é preciso salientar que o 

termo interdisciplinaridade é complexo, que enfrenta dificuldades e armadilhas tanto no 

campo epistemológico como no campo metodológico. 

Ainda não foi possível formular um conceito único acerca da interdisciplinaridade; no 

entanto, vários autores vêm trazendo contribuições significativas ao debate, sendo Japiassú 

(1976) e Fazenda (1995) alguns dos responsáveis pela veiculação desse termo no Brasil. 

Na visão de Japiassú (1976), para haver interdisciplinaridade faz-se necessária a 

intercomunicação entre as disciplinas, de modo que resulte uma modificação entre elas, 

através de diálogo compreensível, uma vez que a simples troca de informações entre 

organizações disciplinares não constitui um método interdisciplinar. 

Trazendo o uso do termo para o campo pedagógico, Fazenda (1995) afirma que o 

ensino interdisciplinar nasce da proposição de novos objetivos, de novos métodos, de uma 

nova pedagogia, cuja tônica primeira é a supressão do monólogo e a instauração de uma 

prática dialógica. Para tanto, é imprescindível a eliminação das barreiras entre as disciplinas e 

entre as pessoas que pretendem desenvolvê-las. (FAZENDA, 1995, p. 33). Para a autora, a 

interdisciplinaridade não é ciência das ciências, mas é um ponto de encontro entre o 

movimento de renovação da atitude frente aos desafios e problemas do ensino e do processo 

de aceleração do conhecimento científico. 

Gallo (2001) entende a interdisciplinaridade como possibilidade para uma nova 

organização do trabalho pedagógico que 

 

[...] permita uma nova apreensão dos saberes, não mais marcada pela 

absoluta compartimentalização estanque das disciplinas, mas pela 

comunicação entre os compartimentos disciplinares. Assim como 

epistemologicamente a interdisciplinaridade aponta para a possibilidade de 

produção de saberes em grupos formados por especialistas de diferentes 

áreas, pedagogicamente ela indica um trabalho de equipe, no qual os 

docentes de diferentes áreas planejem ações conjuntas sobre um determinado 

assunto (p. 19). 

 

Frigotto (1995) assevera que “a necessidade de interdisciplinaridade na produção do 

conhecimento funda-se no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tempo, una e 

diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão” (p. 27). Nesse caso, a compreensão da 

categoria totalidade é importante para compreender a interdisciplinaridade como necessidade 
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na construção do conhecimento social. Para o autor, o maior limite para o trabalho 

interdisciplinar situa-se na predominância de uma formação fragmentária, positivista e 

metafísica do educador e das condições de trabalho a que ele está submetido. 

Ao aproximar a interdisciplinaridade do campo ambiental, Leff (2007) afirma que 

reconhece a importância do propósito interdisciplinar do saber ambiental
15

, mas enfatiza que 

pouco se avançou no sentido de novos métodos pedagógicos que incorporem o pensamento da 

complexidade. O autor destaca ainda a rigidez institucional das universidades, onde o 

conhecimento ainda continua fragmentado. Sendo assim, “a interdisciplinaridade na produção 

de conhecimentos e nos processos educacionais enfrenta obstáculos epistemológicos, 

metodológicos e institucionais” (LEFF, 2001, p. 211). 

Esses obstáculos apontados por Leff podem ser claramente visualizados nas práticas 

de EA de boa parte das instituições de ensino no Brasil. A interdisciplinaridade na Educação 

Ambiental, quando é enfatizada, muitas vezes é orientada por um fim prático e instrumental 

de aplicação do conhecimento, perdendo de vista as bases teóricas e epistemológicas que 

possibilitam a articulação dos saberes. Nessa perspectiva, a EA deve implicar mudanças nos 

conteúdos educacionais que vão além da integração das disciplinas do currículo tradicional. 

Para introduzir a dimensão ambiental no currículo escolar faz-se, pois, necessário que 

se avance no sentido de buscar a construção do conhecimento interdisciplinar, que 

problematize as questões ambientais e que as reflitam em sua complexidade, vislumbrando a 

formação de indivíduos que se posicionem criticamente diante da realidade. De acordo com 

Loureiro (2006), construir a interdisciplinaridade passa pela 

 

[...] aceitação de que a realidade é ontologicamente múltipla, pelo 

conhecimento da história das ciências, da base paradigmática que 

conformam as diferentes teorias e visões de mundo, pelo diálogo 

transparente e objetivo entre disciplinas, métodos e suas bases 

epistemológicas, redefinindo-os. Mais do que isso, passa pela mudança 

estrutural e institucional no campo da educação, envolvendo temas os quais 

os educadores ambientais não podem se furtar ao debate e ao conhecimento 

e nem deixar de se posicionarem a respeito: financiamento público em 

educação, expansão e universalização do ensino, reforma universitária, 

currículos, projetos político-pedagógicos, etc. (p. 129). 
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 O saber ambiental problematiza o conhecimento fragmentado em disciplinas e a administração setorial do 

desenvolvimento para construir um campo de conhecimentos teóricos e práticos orientado para a articulação das 

relações sociedade-natureza (LEFF, 2001, p. 145). 
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É claro que isso não é tarefa fácil, pois requer aspectos essenciais na construção desse 

novo currículo, expondo a importância tanto da intenção de sua elaboração como do nível de 

interpretação dos docentes e da procura de novos significados por parte dos alunos, que 

garanta a concretização de um currículo interdisciplinar. 

Nesse contexto, é fundamental problematizar os currículos de formação de professores 

que também devem incorporar a dimensão ambiental, transcendendo a integração de 

disciplinas tradicionais, mas apontando para uma reflexão que possa questionar e ultrapassar 

os paradigmas dominantes do conhecimento, produzindo novos saberes. De acordo com Leff 

(2007), as práticas docentes dependem da produção desses conhecimentos para a elaboração 

de conteúdos curriculares que incorporem os novos paradigmas ambientais. 

 

 

1.3.3 A formação de professores em Educação Ambiental 

 

 

Muitos estudos têm sido elaborados discutindo diversos aspectos da formação docente, 

principalmente no que diz respeito à necessidade de uma formação profissional integrada, 

capaz de responder às necessidades e às exigências dos sistemas de ensino e às mudanças 

sociais. 

No Brasil, a formação de professores tem sido assegurada por alguns dispositivos 

legais e políticas públicas, em destaque a LDB 9.394/96, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica (2002) e a Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (2009). 

No que tange à formação de educadores para a Educação Ambiental, a Política 

Nacional de Educação Ambiental assegura no seu artigo 11 que “a dimensão ambiental deve 

constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as 

disciplinas” (BRASIL, 1999). 

Entre as ações estratégicas do Programa Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 

1997) no que se refere ao ensino formal, pode-se observar uma preocupação com a formação 

dos docentes e técnicos de ensino, através de cursos de atualização e pós-graduação, com o 

intuito de produzir instrumentos e metodologias voltados para a abordagem da dimensão 

ambiental nos currículos dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
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As propostas e orientações trazidas pelo PNEA e pelo PRONEA levam a algumas 

reflexões sobre a necessidade de se pensar a formação de professores a partir de uma nova 

relação entre o processo educacional e as questões ambientais. 

As características específicas da EA exigem processos também específicos de 

formação de educadores para que a Educação Ambiental seja implementada nos sistemas de 

ensino de forma efetiva. Sendo assim, faz-se necessária a articulação entre as leis e os 

processos de formação docente. 

Quanto à legislação educacional, percebe-se que há uma ausência da menção à 

Educação Ambiental e à formação de educadores para esta perspectiva. Tristão (2007) chama 

atenção para o desencontro entre as leis que tratam da educação de modo geral e as da 

Educação Ambiental. 

Apesar desse desencontro entre as legislações, é preciso reconhecer a importância das 

políticas públicas em EA que apontam para uma formação ambiental dos docentes, lembrando 

que a introdução da dimensão ambiental nos currículos requer uma formação que possibilite 

um preparo de um novo profissional, tanto pelos novos papéis que os educadores terão que 

desempenhar, como pela necessidade de que sejam agentes transformadores de sua própria 

prática (MEDINA, SANTOS, 2008). 

Guimarães (2006) afirma que, mesmo com a difusão crescente da Educação Ambiental 

pelo processo educacional, a EA se apresenta fragilizada nas práticas dos professores, com o 

predomínio de um fazer pedagógico de caráter conservador, necessitando ser urgentemente 

superado. Para o autor, essas práticas são orientadas pelos paradigmas da sociedade moderna 

que levam à reprodução de uma realidade estabelecida por uma racionalidade hegemônica. 

Nesse caso, os educadores passam a incorporar uma visão (paradigmática) fragmentária, 

simplista e reduzida da realidade, refletindo em práticas ingênuas e fragilizadas de Educação 

Ambiental que se mostram pouco eficazes para intervirem de forma significativa no processo 

de transformação da realidade socioambiental. Assim, a Educação Ambiental 

 

se faz conservadora por estar presa à armadilha paradigmática, entre outras 

múltiplas determinações deste modelo econômico; por voltar-se para um 

processo educativo focado no indivíduo e na transformação do seu 

comportamento; por não vincular e perceber as práticas educativas como 

uma intervenção individual e coletiva no processo de transformações 

socioambientais. [...] Conservadora até porque limitada e incapaz de 

transformações significativas da realidade socioambiental, já que estrutura a 

compreensão e a ação do seu fazer pedagógico nos mesmos referenciais 
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paradigmáticos constituintes e constituídos historicamente deste e por este 

modelo societário gerador dessa grave crise ambiental (GUIMARÃES, 

2006, p. 26, grifo nosso) 

 

Essa perspectiva conservadora de EA foi problematizada por Tozoni-Reis (2000
16

) 

quando buscou compreender os fundamentos teóricos da formação de educadores ambientais 

nos cursos de graduação. O estudo das representações dos docentes realizado pela autora 

identificou três tendências (natural, racional e histórica), utilizando como categorias-síntese a 

relação homem-natureza e a educação. Dessa forma, a autora identificou a Educação 

Ambiental como forma de busca do equilíbrio perdido (natural), a EA mediada pelo 

conhecimento conservador (racional) e a Educação Ambiental como um processo que articula 

conhecimento, intencionalidade e transformação social (história). 

Em seu estudo, Tozoni-Reis (2008) identificou que a maior parte dos professores trata 

a temática ambiental colocando o conhecimento e suas formas de transmissão como 

elementos centrais do processo educativo (tendência racional). O controle, por métodos 

adequados, de comportamentos ambientalmente corretos está, segundo essa concepção, 

relacionado ao desenvolvimento intelectual dos indivíduos. Dessa forma, há uma relação 

dessa tendência com a razão instrumental alojada no paradigma racionalista de compreensão 

do mundo. A Educação Ambiental, nesta perspectiva possui um caráter 

conservador/adaptador. 

Essa visão conservadora de EA, presa à “armadilha paradigmática”, vem sendo 

difundida nos espaços educacionais e mostram a limitação compreensiva dos professores 

sobre a problemática ambiental. Em contrapartida, Guimarães (2006) afirma que no Brasil 

vem se consolidando um movimento por uma Educação Ambiental de caráter crítico que 

contribui com o processo “desvelador e desconstrutor dos paradigmas da sociedade moderna 

com suas “armadilhas” e engajado no processo de transformação socioambiental, construtor 

de novos paradigmas constituintes e constituídos por uma nova sociedade ambientalmente 

sustentável e seus sujeitos” (ibid., p. 26). É nessa direção que a formação de professores em 

Educação Ambiental deve caminhar. 

Sobre este aspecto, Araújo (2004a) argumenta que formar professores para esse novo 

paradigma de educação exige o  

 

                                                           
16

 Tese de doutorado intitulada “Educação ambiental e paradigmas de interpretação da realidade: tendências 

reveladas”, defendida em 2000, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Campinas. 
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[...] estabelecimento da relação entre formação inicial e permanente, 

requisito importante para superação da dicotomia teoria-prática, e do mesmo 

modo exige que a formação ambiental seja o ponto de partida da prática 

docente, estabelecendo processos contínuos de reflexão-ação-reflexão (ibid., 

p. 94). 

 

Ao se discutir a formação de professores em Educação Ambiental, é imprescindível 

destacar o papel da universidade, pois esta desempenha uma tarefa fundamental nos processos 

de transformações do conhecimento e de mudanças sociais. Desta forma, Araújo (2004b) 

reforça que a universidade, como instância ideal para a instrução de nível superior, tem que 

“se sensibilizar para a preparação de professores para agir sob a égide da educação ambiental, 

em cursos regulares e multidisciplinares ainda na graduação, cujo principal intuito é perseguir 

a construção do campo da educação ambiental” (p. 74). 

Leff (2001), quando discute a relação e a responsabilidade da universidade com o 

conhecimento e a formação ambiental, afirma que a universidade precisa introduzir, dentre 

outras coisas, novos métodos de formação que “não podem ser substituídos pela capacitação 

técnica de curta duração, pela valorização mercantilista do saber, ou pelo espontaneísmo do 

ativismo ambientalista” (p. 220). 

Nesse sentido, Araújo (2004b, p. 77) coloca que “a formação, quando reduzida à 

preparação técnica, não prepara o professor para solucionar problemas oriundos da incerteza, 

da singularidade e dos conflitos de valores que escapam aos cânones da racionalidade 

técnica
17

”. Sobre esse aspecto, Pérez Gómez (2007) argumenta que os problemas da prática 

educativa não podem ser reduzidos a questões meramente instrumentais, nas quais a tarefa 

docente se reduz à escolha certa de meios e procedimentos e à competente e rigorosa 

aplicação dos mesmos. Esta perspectiva técnica de intervenção traz uma incapacidade para 

enfrentar a natureza do fenômeno educativo que é sempre complexo. 

Schön (2000) chama atenção para o fato de que os profissionais formados sob essa 

perspectiva, posta nos cursos de formação, não dão conta de responder às questões que se 

apresentam em muitas situações concretas no cotidiano escolar e aos objetivos propostos por 

uma educação que visem às transformações sociais. 

                                                           
17

 A metáfora do professor/a como técnico aprofunda suas raízes na concepção tecnológica de toda atividade 

profissional, prática, que pretenda ser eficaz e rigorosa. É o que Schön (1983) denomina a racionalidade técnica 

como epistemologia da prática, herdada do positivismo, que prevaleceu ao longo do nosso século e na qual 

fomos educados e socializados, e na qual continua sendo a maioria dos profissionais, em geral, e dos docentes, 

em particular. De acordo com o modelo de racionalidade técnica, a atividade do profissional é instrumental, 

dirigida à solução de problemas, mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas. (PÉREZ 

GÓMEZ, 2007, p. 356, grifo do autor). 
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Diante disso, a universidade precisa abrir-se para uma formação ambiental com 

compromisso para a criação de novos saberes, recuperando a função crítica do conhecimento, 

construindo uma nova racionalidade social (LEFF, 2007), que possa articular saberes num 

diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e os saberes populares. 

Para isso, é fundamental que a universidade passe a 

 

[...] incorporar a dimensão ambiental nos seus objetivos, conteúdos, 

metodologias, nas próprias carreiras que está formando. Espera-se que os 

profissionais, formados pela universidade, sejam capazes de trabalhar em 

grupos multidisciplinares e em ações interdisciplinares, de modo que essas 

ações sejam interativas e reflexivas, capazes de promover a participação dos 

diferentes agentes da sociedade, na construção individual e coletiva do 

conhecimento (ARAÚJO, 2004b, p. 77). 

 

Assim, os cursos de formação inicial de professores realizados nas universidades 

poderiam investir em uma estrutura curricular muito mais flexível e dinâmica que facilitasse o 

processo de tratamento das questões ambientais nos diferentes cursos de licenciatura, por 

meio de experiências diversificadas e de uma abordagem que envolvesse os vários aspectos 

desse tema (CARVALHO, 2001, p. 60). 

Porém, Carvalho (2001) chama atenção para o fato de que as modalidades de 

formação que tenham como opção teórica e metodológica tendências pedagógicas que 

privilegiem a transmissão de conhecimentos e de experiências estarão fadadas ao fracasso, 

visto que o envolvimento dos professores nos processos de construção de seus conhecimentos 

e opções metodológicas a partir de um processo reflexivo tem-se mostrado mais eficaz. 

O processo reflexivo na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação (SCHÖN, 

2000) tem contribuído para a práxis da Educação Ambiental, sendo que ele não deve ser 

incorporado de maneira idealizada e acrítica, tal como menciona Carvalho (2001). A prática 

docente crítica, “envolve o pensamento dinâmico, dialético, ente o fazer e o pensar sobre o 

fazer” (FREIRE, 2009, p. 38). 

Essa reflexão crítica caracteriza-se como um importante elemento na formação de 

professores capaz de romper com práticas tradicionais, apontadas por Freire (1992) como 

“educação bancária” e que está a serviço da opressão atrelada a um modelo de sociedade 

pautada na racionalidade instrumental. “Na concepção “bancária”, em que a educação é o ato 

de depositar, de transferir, de transmitir valores e conhecimentos, não se verifica nem pode 

verificar-se essa superação. Pelo contrário, “refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão 
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da “cultura do silêncio”, a “educação bancária” mantém e estimula a contradição. (FREIRE, 

1992, p. 59). 

Para Araújo (2004a, p. 102), “o movimento de pensar criticamente a ação deve 

proporcionar a fusão entre a prática e a teoria. Esta fusão é o alicerce da construção de uma 

pedagogia apropriada para a Educação Ambiental”. Nesse sentido, a formação dos professores 

para o trabalho com a EA deve possibilitar a articulação entre o saber pedagógico e o saber 

ambiental. A inserção desse saber ambiental é de fundamental importância nos cursos de 

formação inicial e continuada de professores. 

Para isso, faz-se necessária a superação do modelo tradicional de formação, 

construindo “um caminhar para além das propostas político-pedagógicas centradas na 

racionalidade instrumental que objetivam o controle do saber e o exercício do poder” 

(BENASSULY, 2002, p. 185). 

Nesse aspecto, pensar sobre a formação de professores críticos e reflexivos é 

proporcionar aos educadores meios para que possam romper com as ideologias tecnocráticas e 

instrumentais, colocando-os no patamar de sujeitos políticos capazes de potencializarem um 

ambiente educativo crítico, inserindo-os na luta pela transformação da realidade. Assim, o 

professor passa a assumir o papel de  

 

[...] um profissional autônomo que reflete criticamente sobre a prática 

cotidiana para compreender tanto as características dos processos de ensino-

aprendizagem quanto do contexto em que o ensino ocorre, de modo em que 

sua ação reflexiva facilite o desenvolvimento autônomo e emancipador dos 

que participam do processo educativo (PÉREZ GÓMEZ, 2007, p. 373). 

 

De acordo com Pimenta (2008), essa perspectiva apresenta um novo paradigma sobre 

formação de professores e suas implicações sobre a profissão docente. A autora concorda com 

Giroux & McLaren (1994) quando colocam que as escolas de formação de professores 

necessitam ser reconcebidas como esferas contrapúblicas, de modo a propiciarem a formação 

de professores com consciência e sensibilidade social. 

A partir de uma formação pedagógica e ambiental de professores, estes, como 

intelectuais críticos e transformadores (GIROUX, 1997), poderão combinar a reflexão e a 

prática a serviço da educação dos estudantes para que sejam cidadãos reflexivos e ativos, 

exercendo a sua cidadania e contribuindo para uma sociedade ambientalmente justa e 

sustentável. Nesse sentido, o professor é considerado como um intelectual transformador com 



CAPÍTULO I – EDUCAÇÃO AMBIENTAL: QUESTÕES POLÍTICAS, 

EPISTEMOLÓGICAS E PEDAGÓGICAS 

67 

 

o compromisso político de promover a formação de cidadãos capazes de analisar criticamente 

a ordem social em que vivem. 

Cabe ressaltar que para inserir a Educação Ambiental nas práticas pedagógicas não é 

necessário apenas que os professores sejam bem formados; é preciso também levar em 

consideração a necessidade de melhoria das condições objetivas do trabalho docente. Estas 

condições envolvem algumas adversidades, tais como remuneração insuficiente, condições 

inadequadas de trabalho e desprestígio do trabalho dos educadores. Submetidos às situações 

adversas de trabalho e inseridos em contextos formativos que não os direcionam para uma 

prática crítica, os educadores acabam resistindo às propostas diferenciadas, tal como a EA. 

Diante dessa realidade, torna-se fundamental o enfrentamento coletivo das condições 

objetivas e subjetivas que põem obstáculos ao processo educativo e que inviabilizam a 

concretização de uma educação voltada para a intervenção e transformação da realidade 

complexa. 
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CAPÍTULO 2 – A DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

 

Não nos esqueçamos que um jovem e um adulto já 

têm uma travessia longa, uma travessia de 

saberes, de percepções, de indagações, que tentou 

responder, ainda que não saiba ler nem escrever. 

Não é só quem sabe ler e escrever que faz 

indagações sérias e busca respostas sérias. Essa é 

a nossa concepção letrada que não valoriza os 

saberes aprendidos na leitura do mundo. (Miguel 

Arroyo) 

 

Neste capítulo procura-se discutir a relevância da dimensão ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos. Esta discussão requer um entendimento sobre questões fundamentais que 

envolvem a EJA, discutindo sobre seus sentidos, suas especificidades, sobre a busca constante 

pelo reconhecimento dos direitos dos seus sujeitos e por um processo educativo que atenda as 

suas necessidades concretas. Pretende-se refletir ainda sobre a essencialidade da dimensão 

ambiental no currículo da Educação de Jovens e Adultos, bem como salientar a importância 

da atuação dos docentes como educadores ambientais neste contexto educativo. 

 

 

2.1 A Educação de Jovens e Adultos: pela necessidade de ressignificação 

 

 

Discorrer sobre a Educação de Jovens e Adultos implica colocar em debate uma série 

de questões que não se dão apenas no campo teórico, mas também no campo político, visto 

que a EJA não tem sido devidamente valorizada, tornando-se necessária a luta para que seus 

sujeitos sejam reconhecidos como sujeitos de direito. Portanto, discutir a Educação de Jovens 

e Adultos é trazer à tona uma realidade daqueles grupos que tiveram seus direitos 

historicamente negados pela estrutura desigual da sociedade guiada pelos interesses 

hegemônicos da classe dominante. 
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Arroyo (2001) ressalta que na Educação de Jovens e Adultos se cruzaram e cruzam 

interesses menos consensuais do que na educação da infância e da adolescência, sobretudo 

quando os jovens e adultos são trabalhadores, pobres, negros, subempregados, oprimidos, e 

excluídos. Sendo assim, “os lugares sociais a eles reservados têm condicionado o lugar 

reservado a sua educação no conjunto das políticas oficiais” (ibid., p. 221). 

Tem-se percebido ao longo da história que as concepções políticas sobre a Educação 

de Jovens e Adultos não têm corroborado com as reais necessidades da socialização de bens 

culturais que as pessoas jovens e adultas buscam ao serem inseridas no processo escolar. 

Desta forma, “a escola tende a uma construção do processo pedagógico que minimiza as 

relações estabelecidas entre reconhecimento cultural e redistribuição socioeconômica” 

(RODRIGUES, 2010, p. 47). Nesse aspecto, pode-se identificar um duplo processo de 

exclusão ao qual jovens e adultos vêm sendo submetidos: a exclusão da escola e na escola. 

Ao discutir-se esse duplo processo de exclusão, cabe lembrar a referência social que 

marca a EJA, na qual seus sujeitos, pertencentes às camadas populares, em um determinado 

espaço/tempo tiveram que abandonar a escola ou até mesmo nem chegaram a frequentá-la, em 

virtude de viverem em situação de exploração sócio-econômica e de discriminação cultural 

promovidas pela divisão social do trabalho na sociedade capitalista. 

Ao serem inseridos ou reinseridos na educação formal, os jovens e adultos passam a 

vivenciar a exclusão da própria escola, onde a esses indivíduos são negados espaços 

educativos em que seus objetivos e estratégias sejam definidos a partir das condições de 

“existência, das formas de pensar e das atividades desenvolvidas pela participação decisiva de 

seus integrantes e não pelas pressões de adestramento e qualificação da mão de obra em 

virtude da concorrência capitalista” (RODRIGUES, 2010, p. 48). 

O caráter de exclusão na escola é reforçado nas políticas públicas educacionais 

guiadas pelo paradigma compensatório, inspirando o ensino supletivo, que é visto como um 

meio de reposição dos estudos. Segundo Di Pierro (2005), 

 

[...] Ao focalizar a escolaridade não realizada ou interrompida no passado, o 

paradigma compensatório acabou por enclausurar a escola para jovens e 

adultos nas rígidas referências curriculares, metodológicas, de tempo e 

espaço da escola de crianças e adolescentes, interpondo obstáculos à 

flexibilização da organização escolar necessária ao atendimento das 

especificidades desse grupo sociocultural. Ao dirigir o olhar para a falta de 

experiência e conhecimento escolar de jovens e adultos, a concepção 

compensatória nutre visões preconceituosas que subestimam os alunos, 
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dificulta que os professores valorizem a cultura popular e reconheçam os 

conhecimentos adquiridos pelos educandos no convívio social e no trabalho 

(p. 1118, grifo do autor). 

 

Esse paradigma compensatório é reflexo das concepções históricas atribuídas à 

Educação de Jovens e Adultos, nas quais esta é percebida no sentido de política afirmativa de 

um coletivo cada vez mais vulnerável (Arroyo, 2007b), onde seus sujeitos foram 

historicamente vistos como incapazes de produzir conhecimento. 

Fazendo uma análise da história e das políticas voltadas para a Educação de Jovens e 

Adultos, é fácil identificar os traços desse paradigma compensatório e de uma concepção 

restrita da EJA. Um exemplo disso são as experiências que aconteceram no formato de 

campanhas, principalmente nas décadas de 1940 e 1950, as quais foram motivadas por ações 

de emergência e de interesses políticos que desconsideravam os sujeitos da Educação de 

Jovens e Adultos como portadores de saberes e produtores de cultura e nas quais o 

analfabetismo era considerado uma causa e não um efeito. 

Em contrapartida, principalmente a partir da década de 1960, teve início no Brasil uma 

série de iniciativas e lutas pela defesa do direito à educação. Estas lutas foram bastante 

intensificadas na década de 1980. Dessa forma, há um importante vínculo entre a Educação de 

Jovens e Adultos e a luta pelo direito à educação, sendo que este não apareceu isolado da luta 

por outros direitos, tais como o direito ao trabalho, à dignidade, à terra, à sua identidade negra 

ou indígena, dentre outros. 

Porém, é importante salientar que o direito à educação precisa ser entendido como um 

direito histórico e concreto e não como um direito abstrato e generalista (ARROYO, 2006). 

Compreender o direito à educação dos jovens e adultos a partir da perspectiva abstrata e 

generalista é condenar o processo educativo ao fracasso, tendo em vista que ao serem 

inseridos ou reinseridos na escola, esses sujeitos passam a ser “expostos a ordenamentos 

hierárquicos, a agrupamentos classificatórios, a rituais excludentes, seletivos e reprovatórios” 

(ibid., p. 29-30). Ou seja, os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos estariam submetidos à 

mesma lógica de ensino que os excluiu anteriormente da escola. 

Dessa forma, para garantir o direito à educação é preciso não apenas possibilitar 

acesso dos jovens e adultos à escola, mas, principalmente, assegurar a sua permanência, a 

partir de um processo educativo de qualidade que favoreça a efetivação desse direito. Para 

Arroyo (2006), não é suficiente a defesa do direito universal à educação, mas é necessário 



CAPÍTULO 2 – A DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

71 

 

pensar esse direito datado, focado, historicizado, concretizado, pensando os alunos da EJA 

como sujeitos concretos, com trajetórias concretas, como sujeitos de direitos concretos. 

Em termos de legislação, o direito à educação de jovens e adultos foi contemplado na 

Constituição Federal promulgada em 1988, que traz em seu artigo 208, inciso I, a garantia do 

“ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria” (BRASIL, 1988). Pode-se dizer que a lei representou um avanço no sentido de 

firmar uma intencionalidade política, ampliando o dever do Estado para garantir uma escola 

aos que a ela não tinham o direito. Foi muito significativo instalar no plano dos direitos um 

caminho para se pensar a superação no plano social e foi resultado da luta que vinha sendo 

construída pelos movimentos sociais pelo direito à educação. 

Ainda em termos de legislação, não se pode deixar de mencionar a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação. Considera-se que a Lei 5.692/71 foi significativa, pois trouxe a 

regulamentação da Educação de Jovens e Adultos, na qual esta foi tratada em capítulo 

próprio, apontando para a necessidade de formação específica de educadores. Com relação à 

LDB 9.394/96, o tratamento à EJA é feito em apenas dois artigos (Art. 37 e Art. 38), sem que 

sejam apresentadas propostas concretas que possam garantir efetivamente o acesso, a 

permanência e a aprendizagem dos jovens e adultos, reafirmando assim a condição da EJA no 

segundo plano nas políticas educacionais. A Educação de Jovens e Adultos é tratada da 

seguinte forma na LDB 9394/96: 

 

Seção V 

Da Educação de Jovens e Adultos 

Art. 37º. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria. 

§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

Art. 38º. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular. 

§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos; 

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
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§ 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames (BRASIL, 1996, 

grifo nosso). 

 

Analisando os artigos dispostos na lei, percebe-se que há uma menção à garantia de 

uma educação gratuita para os jovens e adultos que não estão em idade regular, além de 

oportunidades educacionais apropriadas e estímulo ao acesso e permanência do trabalhador; 

porém, o que se vê na prática são as péssimas condições oferecidas ao trabalho educativo da 

EJA. Sobre este aspecto, Rodrigues (2010) chama atenção para a precarização do trabalho 

escolar, apontando que  

 

a estrutura física inapropriada com ambientes mal condicionados, material 

didático que tende a infantilizar e a negligenciar as experiências de 

aprendizagem, isolamento do professor para lidar com as complexas 

questões das desigualdades socioeducativas constituem-se em alguns 

desafios mais prementes que precisam ser enfrentados (p. 55). 

 

Uma outra questão que merece destaque é o fato de prevalecer na lei o conceito de 

suplência (apesar da substituição do Ensino Supletivo por Educação de Jovens e Adultos), 

retomando assim a ideia de concebê-la como uma educação compensatória. Isso mostra 

também que uma das preocupações da atual LDB está na reorganização do fluxo escolar. 

 

Com a intenção de acelerar o fluxo, o governo diminui a idade mínima para 

exames supletivos de 18 para 15 anos e toma outras medidas, sempre com o 

intuito de aumentar o número de concluintes do Ensino Fundamental. Nesse 

caso, a Educação de Jovens e Adultos permanece no campo de programa 

compensatório, contradizendo os documentos internacionais que apontam 

para a garantia do direito universal à educação e à educação básica 

(PEREIRA, 2007, p. 68). 

 

Apesar dos retrocessos na LDB 9394/96, Arroyo (2001) faz uma importante análise 

sobre a inserção do termo “Educação de Jovens e Adultos” na legislação, sugerindo que esta 

construiu sua própria especificidade como educação, com o olhar sobre os educandos, 

diferentemente dos demais níveis que são mencionados não pelo conceito de educação, mas 

de ensino e que não nomeia seus sujeitos educandos, mas seu nível (Fundamental e Médio). 

Para o autor, essa defesa da inclusão da EJA na lei traz uma marca das concepções impressas 

pela luta e pelas experiências de Educação Popular. Dessa forma, “reinterpretar legalmente a 
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EJA como uma modalidade das etapas de ensino fundamental e médio é um lamentável 

esquecimento dessa radicalidade acumulada” (ibid., p. 224). 

Eis mais uma contradição entre o que está na lei e o que se dá nas práticas das escolas, 

pois o que se vê é uma contínua institucionalização da Educação de Jovens e Adultos, 

seguindo os mesmos padrões do ensino regular, mostrando que “existe uma distância 

separando as necessidades educativas dos jovens e adultos das camadas populares, as 

condições que dispõem para desenvolver seus processos de aprendizagem e o ensino que lhes 

é oferecido” (DI PIERRO, 2010, p. 35). 

O olhar de Arroyo (2001) direciona a uma relevante construção histórica na Educação 

de Jovens e Adultos com base nas experiências de Educação Popular, que trouxe uma nova 

postura epistemológica, uma nova maneira de se pensar a EJA. Desta forma, a Educação de 

Jovens e Adultos é mais bem percebida quando situada no paradigma da Educação Popular, 

que teve a significativa contribuição dos trabalhos de Paulo Freire na década de 1960. A 

Educação Popular 

 

constitui uma prática referida ao fazer e ao saber das organizações populares, 

que busca fortalecê-la enquanto sujeitos coletivos, e assim, contribuir através 

de sua ação-reflexão ao necessário fortalecimento da sociedade civil e das 

transformações requeridas, tanto para a construção democrática de nossos 

países, como para o desenvolvimento econômico com justiça social 

(CEAAL, 1994, p. 73 apud PONTUAL, 2006. p. 92). 

 

Nesse sentido, a prática educativa na Educação Popular é entendida como prática 

política que visa à ampliação da participação das massas no processo político, o que levou a 

EJA a ser pensada como mais um espaço da luta popular. Ao contrário das práticas de caráter 

tradicional, as práticas de Educação Popular passam a ampliar o sentido da Educação de 

Jovens e Adultos, trazendo um novo arcabouço conceitual e novas propostas qualitativamente 

diferentes para o processo educativo desses indivíduos. Sobre isso, Freire (2007) afirmava que 

a Educação Popular é, sobretudo, o  

 

[...] processo permanente de refletir a militância; refletir, portanto, a sua 

capacidade de mobilizar em direção a objetivos próprios. A prática 

educativa, reconhecendo-se como prática política, se recusa a deixar-se 

aprisionar na estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes (p. 16). 

 



CAPÍTULO 2 – A DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

74 

 

É fundamental que o legado da Educação Popular seja resgatado enquanto centralidade 

na organização de práticas educativas voltadas aos interesses e às necessidades das pessoas 

jovens e adultas, pois assim serão menores as chances de cometer os equívocos de enquadrar 

a EJA nos limites e parâmetros da escola regular. 

Arroyo (2001) argumenta que institucionalizar a Educação de Jovens e Adultos, dentro 

dos modelos e concepções clássicas de ensino, nos quais as questões educativas ficam 

reduzidas a  

 

“conteúdos mínimos, cargas horárias mínimas, níveis, etapas, regimentos, 

exames, avanços progressivos, verificação de rendimentos, competências, 

prosseguimentos de estudos, é secundarizar os avanços na concepção de 

educação deixada pelo legado da Educação Popular” (ibid., p. 225). 

 

Resgatar o sentido da Educação de Jovens e Adultos concebida pelos movimentos 

populares torna-se extremamente importante para a superação de concepções estreitas que 

colocam a Educação de Jovens e Adultos como prática aligeirada e submetida à lógica do 

mercado, defendida pelas forças hegemônicas que procuraram manter o caráter descontínuo, 

fragmentado e compensatório refletido nas políticas e projetos direcionados a este contexto 

educativo. 

Essa tensão entre regulação e emancipação precisa ser considerada no debate pela 

ressignificação da Educação de Jovens e Adultos, pois, para a concretude de uma educação 

emancipatória, é necessária a libertação de certos obstáculos, tais como os processos de 

regulação. É nesse momento que surge a tensão entre flexibilização e institucionalização da 

EJA. De acordo com Haddad (2007),  

 

[...] com o reconhecimento do direito à educação de jovens e adultos como 

oferta pública, a tensão entre a institucionalização, por meio do modelo de 

ensino regular acelerado, e a criação de outro modelo que busque 

flexibilização, inspirada nas orientações da Educação Popular, é 

característica permanente desta busca por um caminho próprio de se fazer 

EJA (p.17). 

 

Eiterer e Reis (2009) apontam que uma das causas dessa tensão entre os processos de 

regulação e emancipação na Educação de Jovens e Adultos é o modo de fazer política pública 

em educação. Segundo essas autoras, o Estado tem estabelecido políticas de forma endógena, 

hierarquizada e verticalizada, as quais expressam uma concepção de homem, de mundo e de 

sociedade igualmente hierarquizada e verticalizada. 
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Nesse sentido, é preciso estar atento para o risco de práticas educativas na EJA que 

tendam mais à regulação do que à emancipação, perdendo a marca principal da educação de 

pessoas jovens e adultas que vem ocorrendo em múltiplos espaços sociais e que se vincula 

muito mais aos processos de emancipação do que aos de regulação. 

Mészáros (2008) coloca que é preciso desafiar as formas dominantes de internalização 

no sistema educacional formal. De acordo com o autor, faz-se necessário uma atividade de 

contrainternalização criando alternativas ao que já existe. Sem isso, a educação formal não 

pode realizar as necessárias aspirações emancipadoras. 

 

[...] se os elementos progressistas da educação formal forem bem-sucedidos 

em redefinir a sua tarefa num espírito orientado em direção à perspectiva 

hegemônica à ordem existente, eles poderão dar uma contribuição vital para 

romper com a lógica do capital, não só no seu próprio e mais limitado 

domínio como também na sociedade como um todo (MÉSZÁROS, 2008, p. 

59). 

 

Buscar o diálogo com uma nova concepção de educação somente será possível se a 

Educação de Jovens e Adultos não for forçada a se encaixar em modelos e concepções de 

educação próprios das clássicas modalidades de ensino, pois a concepção de jovem e adulto 

popular e seus processos educativos, culturais e formadores não cabem nelas (ARROYO, 

2001). É preciso, portanto, rever o modelo de EJA bem como a sua organização temporal, 

espacial e de conteúdo. 

Mas como (re) construir esse novo modelo de educação? Que questões devem ser 

levadas em consideração ao se pensar um currículo que contemple as especificidades dos 

sujeitos da Educação de Jovens e Adultos? Que saberes são relevantes para os cursos de EJA? 

Como colocar em prática um projeto de educação que contemple o direito dos jovens e dos 

adultos populares a uma vida mais digna e humana? 

Faz-se necessária uma série de mudanças que superem a perspectiva pontual e avance 

para uma perspectiva estrutural. Uma questão importante é a problematização e o 

questionamento do currículo da Educação de Jovens e Adultos, levando-se em consideração 

os sujeitos que dela se utilizam, uma vez que o que se tem observado nas experiências práticas 

não é uma relação direta com a cultura, com os sujeitos e com as condições em que eles 

vivem e produzem na sociedade. Desta forma, para construir uma nova proposta curricular é 

necessário antes responder a outras perguntas fundamentais: Quem são os sujeitos da 
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Educação de Jovens e Adultos? O que significa ser jovem e adulto da EJA? Quais as suas 

reais necessidades? 

Primeiramente, é preciso estar claro que os sujeitos da EJA não são jovens e adultos 

quaisquer. É importante sairmos das visões universais para entendermos quem eles realmente 

são. 

Álvaro Vieira Pinto traz importantes contribuições que ajudam a compreender o 

universo dos sujeitos da EJA, principalmente quando aborda questões sobre a realidade social 

do adulto, o conjunto de conhecimentos básicos que pressupõe e sua qualidade de trabalhador 

(Pinto, 2010). Para o autor, “o adulto é o homem na fase mais rica da sua existência, mais 

plena de possibilidades. Por isso, é o ser humano no qual melhor se verifica seu caráter de 

trabalhador” (ibid., p. 82). 

Dessa forma, apesar do trabalho expressar e definir a essência do homem em todas as 

fases da sua vida, é na adultez que ele é melhor compreendido como fator constitutivo da 

natureza humana; ou ainda, na concepção de Marx, como categoria fundante do ser social. De 

acordo com Cortella (2008), o trabalho é o instrumento de intervenção do humano sobre o 

mundo e de sua apropriação por ele. No entanto, no modo de produção capitalista, a 

organização social do trabalho vem retirando dos sujeitos a possibilidade de se fazerem 

humanos. “É a transformação do trabalho de atividade essencial em atividade aquisitiva que 

pelo capitalismo toma forma de atividade interessada: mercadoria, trabalho alienado 

(TOZONI-REIS, 2008, p. 39). 

Nessa perspectiva, os trabalhadores não se objetivam apropriando-se do produto do 

seu trabalho para satisfazer suas necessidades, mas, pelo contrário, vendem sua força de 

trabalho para sobreviver. Tozoni-Reis (2008) ressalta que um dos elementos mais perversos 

desse sistema é a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, no qual o trabalhador 

torna-se executor de tarefas mecânicas. Sobre este aspecto, Romão (2007) argumenta que 

ontologicamente é um contrasenso, pois só um viés classicista pode pensar nessa divisão, na 

qual alguns indivíduos se dedicarão ao trabalho manual e outros ao trabalho intelectual. 

Essa questão traz à tona os debates sobre educação e trabalho. Para Saviani (2007), o 

desenvolvimento da sociedade de classes consumou a separação entre educação e trabalho, 

manifestando-se na forma de separação entre escola e produção, refletindo, assim, na divisão 

entre trabalho manual e trabalho intelectual. No entanto, o autor ressalta que a Revolução 

Industrial viabilizou a materialização das funções intelectuais no processo produtivo, através 
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das máquinas. Esse impacto pôs em questão a separação entre instrução e trabalho produtivo, 

forçando a escola a ligar-se, de alguma forma, ao mundo do trabalho. 

Analisando a formação integrada (ou politécnica), Ciavatta (2008) argumenta que esta 

sugere tornar inteiro o homem dividido pela divisão social do trabalho, buscando superar a 

dualidade entre cultura geral e cultura técnica. Esta questão está em disputa permanente na 

história da educação brasileira. Segundo a autora, a concepção de uma educação integrada 

alimentou o projeto de LDB do Deputado Otávio Elísio, mas a base de defesa da formação 

politécnica não impediu sua derrota no embate das forças políticas e de sua materialidade 

histórica no campo da economia, da cultura e da educação, prevalecendo o industrialismo e o 

economicismo e a meta da produtividade exacerbada pelo mercado como parâmetros da 

preparação para o trabalho. 

Assim, Di Pierro et al. (2001) apontam que a articulação entre formação geral e 

profissional é um outro problema nodal na EJA. Mesmo que o trabalho venha perdendo a 

centralidade que teve no passado recente na construção das identidades dos sujeitos e grupos 

sociais, ele continua a ser um fator importante nessa construção, ainda mais em se tratando 

dos indivíduos das classes populares em que o trabalho é o meio de garantia da subsistência e 

a escola tem sido encarada como um meio de melhoria profissional e ocupacional. 

Sendo assim, a formação dos cidadãos para participar do mundo do trabalho torna-se 

diferente quando o público é constituído por crianças e adolescentes e quando este é formado 

por jovens e adultos, já inseridos no mercado de trabalho. Nesse caso, a segmentação entre 

formação geral e a capacitação profissional dificilmente se sustenta. Os currículos não têm 

incorporado essas possibilidades. Di Pierro et al. (2001) argumentam que 

 

De um lado, a precariedade material e pedagógica em que os programas se 

desenvolvem e as escolas funcionam sequer assegura a base formativa 

científico-tecnológica comum; de outro, a insistente referência ao ensino 

regular infanto-juvenil, a rigidez de seriação das grades curriculares 

obrigatórias limitam a criatividade e dificultam a combinação de processos 

de formação geral e profissional (p. 72). 

 

Dentro dessa fragilidade, Rummert (2007) chama atenção para o fato de que as frações 

mais vulneráveis da classe trabalhadora acabam sendo alvo de políticas focais passíveis de 

rápida descontinuidade. Os papéis reservados aos jovens e adultos no cenário produtivo não 

requerem maiores investimentos do Estado. Paralelo a isso, é evidente a ênfase dada aos 

mecanismos de suplência e de correção de fluxos escolares, em que a certificação tem maior 
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importância do que os processos pedagógicos necessários ao domínio das bases do 

conhecimento científico e tecnológico, desvinculando-o, inclusive, da formação profissional. 

Essas questões são fundamentais e precisam devem estar claras para os educadores da 

Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista que ele mesmo é um trabalhador que educa a 

classe trabalhadora, com sujeitos que se encontram em situação de exploração e de 

vulnerabilidade social. Fazem parte deste grupo pessoas que vivem no campo e nas cidades, 

trabalhadores do mercado formal e informal, indivíduos que buscam a inserção no mundo do 

trabalho, militantes, lideranças comunitárias, donas de casa, dentre tantos outros. Dessa 

forma, contextualizar as condições sócio-históricas de produção desses indivíduos é de 

fundamental importância para compreender suas especificidades e sua posição social no modo 

de produção capitalista. 

Além disso, Di Pierro (2005) chama atenção para o risco de homogeneização dos 

sujeitos da aprendizagem, abstraindo sua diversidade e diluindo suas identidades singulares. 

Nesse sentido, Oliveira (1999) contribui significativamente com essa análise ao abordar que 

“o tema “educação de pessoas jovens e adultas” não nos remete apenas a uma questão de 

especificidade etária, mas, primordialmente, a uma questão cultural” (OLIVEIRA, 1999, p. 

2). 

Por conseguinte, as reflexões e ações educativas não devem ser dirigidas a qualquer 

adulto e a qualquer jovem, visto que eles estão inseridos numa diversidade de grupos 

culturais. De acordo com essa autora, para refletir como esses indivíduos pensam e aprendem 

faz-se necessário “transitar pelo menos por três campos que contribuem para a definição de 

seu lugar social: a condição de “não-crianças”, a condição de excluídos da escola e a condição 

de membros de determinados grupos culturais” (OLIVEIRA, 1999, p. 2). 

Ao se discutir sobre as especificidades dos sujeitos da EJA, vale ressaltar um 

fundamental e não menos importante aspecto que emerge de um novo desafio para a 

Educação de Jovens e Adultos, representado pelo perfil crescente de jovens, sendo que grande 

parte deles são adolescentes que foram excluídos da escola regular. Sobre esta questão, 

Haddad e Di Pierro (2000) afirmam que 

 

[...] a maioria dos educandos de programas de alfabetização e de 

escolarização de jovens e adultos eram pessoas maduras ou idosas, de 

origem rural, que nunca tinham tido oportunidades escolares. A partir dos 

anos 80, os programas de escolarização de adultos passaram a acolher um 

novo grupo social constituído por jovens de origem urbana, cuja trajetória 
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escolar anterior foi mal sucedida. O primeiro grupo vê na escola uma 

perspectiva de integração sociocultural; o segundo mantém com ela uma 

relação de tensão e conflito apreendida na experiência anterior (ibid., p. 

127). 

 

Esse jovem que passa a integrar a EJA, assim como o adulto anteriormente descrito, 

também foi excluído da escola regular, mostrando que a juventude popular está cada vez mais 

vulnerável, sem horizontes, em limitadas alternativas de liberdade. O Censo Escolar de 2009 

(INEP, 2009) mostra um significativo número de jovens na Educação de Jovens e Adultos, 

sendo que 713.280 dos matriculados na escola tinham idades inferiores aos 18 anos, e 610.256 

estavam na faixa etária dos 18 e 19 anos. 

Di Pierro (2010) faz uma análise desse aumento da quantidade de jovens na EJA a 

partir da LDB 9394/96 que reduziu para 15 e 18 anos as idades mínimas para os exames 

supletivos dos ensinos fundamental e médio, respectivamente. Posteriormente, o Parecer 11 

de 2000 (CEB/CNE) fixou em 14 e 17 anos as idades mínimas para o ingresso nos cursos da 

EJA nas etapas de ensinos fundamental e médio, respectivamente, o que não havia sido 

previsto na LDB. A redução da idade mínima coincidiu com um período em que muitos 

adolescentes e jovens já se encontravam fora da escola ou que nela permaneciam com 

defasagem na idade-série. O rejuvenescimento da população que frequenta a Educação de 

Jovens e Adultos está relacionada a uma outra discussão que envolve a escola regular e seus 

processos de exclusão. 

Ressignificar a Educação de Jovens e Adultos é, pois, reconhecer a diversidade dos 

seus sujeitos, reconstruindo os processos formativos que levem em consideração o contexto 

cultural dos alunos como a ponte entre seu saber e os referenciais teóricos construídos pela 

cultura científica. Trata-se de “resgatar a cultura escolar como elemento fundamental no 

processo de elaboração do saber” (GADOTTI, 2007, p. 127), o que vem sendo negligenciado 

por políticas de currículos que privilegiam interesses hegemônicos e que reforçam as 

desigualdades da estrutura social. 

Ao refletir sobre a estrutura curricular da Educação de Jovens e Adultos, Arroyo 

(2006) coloca que os educandos sempre foram o referencial dos currículos, dependendo do 

olhar que é lançado sobre eles. Nas palavras desse autor, 

 

[...] Se são vistos como empregáveis, como mercadoria para o mercado, 

todos os currículos voltar-se-ão para capacitar essa mercadoria. Na época em 

que começamos a vê-los como cidadãos, passamos a pensar em pedagogias 
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críticas. Dependendo do olhar que tem sobre os educandos, a escola é uma 

ou outra, o currículo é um ou outro, o perfil do educador é um ou outro, suas 

especificidades são umas ou outras (ibid., p. 23). 

 

Nesse contexto, a estrutura curricular da Educação de Jovens e Adultos deve ser 

problematizada, tendo em vista que o conhecimento corporificado como currículo não pode 

ser discutido fora da sua constituição social e história, pois, de acordo com Apple (2008), o 

currículo 

 

[...] nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de algum 

modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é sempre 

parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da visão de 

algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo. É produto das 

tensões, conflitos, e concessões culturais, políticas e econômicas que 

organizam e desorganizam um povo (idid., p. 59). 

 

Nessa perspectiva, o autor supracitado aponta para a existência de “uma política do 

conhecimento oficial” que privilegia determinados grupos e marginaliza outros. A decisão de 

se definir “o conhecimento de alguns grupos como digno de ser transmitido às gerações 

futuras, enquanto a história e a cultura de outros grupos mal vêem a luz do dia, revela algo 

extremamente importante acerca de quem detém o poder na sociedade” (APPLE, 2008, p. 42). 

Moreira e Silva (2008) acrescentam ainda que não existe uma cultura da sociedade, unitária, 

homogênea e universalmente aceita e praticada e, por isso, digna de ser transmitida às futuras 

gerações através do currículo. 

Sendo assim, refletir sobre o que se ensina e o que se aprende na escola não é somente 

uma questão que se situa no campo educacional, mas também envolve questões ideológicas, 

políticas e as relações de poder. Nesse caso, pensar a cultura e o currículo é levar em 

consideração todas essas relações, pois a cultura deve ser vista como o terreno onde se dá a 

luta pela manutenção ou superação das divisões sociais. O currículo é o terreno privilegiado 

de manifestação desse conflito (MOREIRA; SILVA, 2008). 

Essa perspectiva da cultura como campo contestado e ativo tem implicações 

significativas para que o currículo seja percebido não apenas na ótica da reprodução cultural e 

sociais das divisões na sociedade, mas também como uma possibilidade de contestação e 

resistência, entendendo que “a educação também gera o novo, cria novos elementos e novas 

relações, gera resistências que vão produzir situações que não constituem meras repetições 

das posições anteriores” (SILVA, 1992, p. 59). Em outras palavras: o currículo não apenas 
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reproduz, mas também produz, e é isso que possibilita repensar a escola como uma forma rica 

de política cultural. 

É justamente sob esse olhar que o currículo da Educação de Jovens e Adultos deve ser 

entendido e ressignificado com vistas a experiências pedagógicas que sejam orientadas por 

“uma perspectiva epistemológica que conceba o jovem e o adulto como construtores de 

conhecimentos e saberes, interagindo com a natureza e com o mundo social, tendo como 

ponto fundamental o respeito à cultura dos sujeitos” (GADOTTI, 2007, p. 123). 

Arroyo (2007b) enfatiza que a função de todo conhecimento é fazer com que os 

indivíduos se entendam melhor no mundo e na sociedade. Sendo assim, os currículos devem 

contribuir para uma formação de jovens e adultos que possam entender suas condições de 

vida, suas relações com o mundo do trabalho, suas ações como indivíduos e, sobretudo, como 

coletivos. Sobre a valorização dos coletivos, Arroyo (2007b) assevera que 

 

Reconhecer os jovens e os adultos como membros de coletivos seria um 

horizonte muito interessante para a EJA. Superar a idéia de que trabalhamos 

com percursos individuais, para tentar mapear que coletivos freqüentam a 

EJA. O coletivo negro, o coletivo mais pobre, o coletivo dos trabalhadores, o 

coletivo dos sem-trabalho, o coletivo das mulheres.[...] Nos falta a história 

popular, nos falta montar um currículo de EJA que ajude esses coletivos a se 

entenderem e se reconhecerem, a saberem a sua história (p. 17-18) 

 

As reflexões de Arroyo apontam para um grande desafio da história recente da 

Educação de Jovens e Adultos que precisa ser reconstruída e repensada, resgatando os 

processos formativos que reconheçam a pluraridade de tempos, espaços e relações, em que os 

indivíduos se constituem como humanos, sociais, cognitivos e culturais. Seria importante 

reintegrar a EJA aos princípios de Educação Popular, os quais foram construídos ao longo de 

sua tensa história e que precisam ser incorporandos às políticas e projetos para esse contexto 

educativo. Significa dizer que é fundamental a produção de “experiências pedagógicas que 

possam ser dirigidas à classe trabalhadora, fortalecendo a sua prática social na direção da 

superação dos valores dominantes” (RODRIGUES, 2010, p. 53). 

Entretanto, é preciso interrogar as possibilidades e os limites de incorporar na 

Educação de Jovens e Adultos escolar as perspectivas que se aproximem do legado deixado 

pelas experiências com a Educação Popular, pois existe o desafio de abrir os rígidos sistemas 

de ensino para a incorporação de novas concepções educativas. Arroyo (2001) coloca que 

existem dificuldades de diálogos e de inserção dessas concepções nas redes de ensino, sendo 
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que inúmeros projetos inspirados em visões totalizantes de formação acabam tendo vida curta. 

“Processos de escolarização exigem estabilidade, institucionalidade e continuidade, fatores 

pouco presentes nas características das organizações populares” (HADDAD, 1992). 

O desafio está, portanto, em estabelecer um diálogo entre a escola e as práticas que 

potencializem as experiências de sujeitos que também são portadores de saberes e produtores 

de cultura, caso contrário; continuarão sendo negados aos alunos espaços educativos e 

culturais que enfatizem uma visão totalizante do jovem e adulto “como ser humano, com 

direito a se formar como ser pleno, social, cultural, cognitivo, ético, estético, de memória...” 

(ARROYO, 2001, p. 226). 

Ao buscar a reintegração da Educação de Jovens e Adultos como um processo 

educativo complexo e que deve ser entendido para além dos modelos de educação regular, 

fica evidente que o conceito de EJA amplia-se ao integrar processos educativos desenvolvidos 

em múltiplas dimensões: a do conhecimento, das práticas sociais, do trabalho, do confronto de 

problemas coletivos e da construção da cidadania, ou seja, ela ultrapassa o âmbito das ações 

que se desenvolvem na escola (GADOTTI, 2007). 

As discussões construídas neste capítulo apontam para a necessidade de uma maior 

compreensão das particularidades da EJA e para a (re) construção da sua identidade. Nesse 

contexto, cabe ainda a discussão sobre o importante papel dos educadores, construtores 

imprescindíveis para uma mudança de paradigma na Educação de Jovens e Adultos.  

A formação de educadores para a EJA foi mencionada pela primeira vez na LDB 

5692/71, que trouxe em seu artigo 32 que “o pessoal docente do ensino supletivo terá preparo 

adequado às características especiais dêsse tipo de ensino, de acôrdo com as normas 

estabelecidas pelos Conselhos de Educação” (BRASIL, 1971). Em 2000, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, passaram a 

recomendar a formação específica de educadores para o trabalho com a Educação de Jovens e 

Adultos. A Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a EJA, destaca, no Art. 17, a formação de profissionais para o trabalho com 

jovens e adultos: 

 

Art. 17 – A formação inicial e continuada de profissionais para a Educação 

de Jovens e Adultos terá como referência as diretrizes curriculares nacionais 

para o ensino fundamental e para o ensino médio e as diretrizes curriculares 

nacionais para a formação de professores, apoiada em: 

I – ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica; 
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II – investigação dos problemas desta modalidade de educação, buscando 

oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextuadas; 

III – desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e 

prática; 

IV – utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 

apropriados às situações específicas de aprendizagem (BRASIL, 2000, grifo 

nosso). 

 

Apesar da garantia e das recomendações da lei, Soares (2006) argumenta que é 

recorrente a ausência de políticas específicas para a formação inicial e continuada do 

professor em Educação de Jovens e Adultos. Esta reflexão deve partir da falta de parâmetros 

oficiais que possam delinear o perfil dos educadores da EJA, superando os modelos de caráter 

universalista e generalista de formação. Arroyo (2006) coloca que a inexistência de políticas 

fechadas de formação de educadores para a Educação de Jovens e Adultos deve-se à falta de 

políticas mais definidas para este contexto educativo. Necessita-se, portanto, da construção de 

políticas mais específicas que não deixem de lado a história da EJA, captando suas 

pluralidades, dentro de uma perspectiva emancipatória. Isso evidencia a necessidade de 

refletir sobre as condições de formação e profissionalização dos educadores, suas condições 

de trabalho e sobre os saberes necessários que irão subsidiar as suas práticas. 

Além disso, Di Pierro (2005) coloca que as dificuldades de instituição e consolidação 

de espaços de formação decorrem de múltiplos fatores, como a persistência da visão 

equivocada que concebe a Educação de Jovens e Adultos como território provisório sempre 

aberto à improvisação, a precariedade do mercado de trabalho e o escasso envolvimento das 

instituições de ensino superior. Sendo assim, a formação e profissionalização dos educadores 

para as especificidades da EJA têm-se constituído como uma lacuna que precisa ser 

preenchida. De acordo com Di Pierro (2010), é preciso pensar-se em políticas que 

 

induzam as instituições de ensino superior a realizar estudos e pesquisas, 

incluir a temática em seus currículos, promover a especialização e formação 

continuada de docentes em serviço. Tais políticas terão maior chance de 

êxito se forem combinadas a estratégias de profissionalização que superem o 

voluntarismo reinante e reconheçam a natureza especializada do trabalho 

docente com jovens e adultos, favorecendo o recrutamento de professores 

com formação e experiência, e a constituição de um corpo estável de 

profissionais dedicados à modalidade (DI PIERRO, 2010, p. 36). 

 

A discussão sobre formação de professores da Educação de Jovens e Adultos não pode 

negligenciar a busca pela superação de políticas inadequadas e de processos formativos de 
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caráter meramente técnico e instrumental aos quais os educadores estão submetidos nas 

instituições de nível superior. O que se tem acompanhado nas últimas décadas é um retrocesso 

na formação dentro da universidade que não contempla um projeto crítico voltado para os 

interesses sociais e para a emancipação da classe trabalhadora. Sobre a questão da 

desconfiguração do papel da universidade, Jesus (2010) argumenta que 

 

[...] De um lado, porque enquanto instituição que possui uma certa 

legitimidade social, se fecha nela mesma e se coloca como um braço do 

sistema capitalista, perdendo a condição de fazer a crítica da realidade de 

modo a preservar a sua capacidade de desenvolver teoria, antes compromete 

a sua visão de sociedade como sua instância legítima de reflexão e de 

síntese. Por outro lado, se adere acriticamente às demandas que parte da 

sociedade lhe impõe, hoje mais identificadas com orientações tecnocráticas e 

gestionárias, ela abdica de sua função formadora, de educação, de produção 

do conhecimento crítico e propositivo (ibid., p. 409). 

 

É nessa perspectiva que os projetos de formação de professores da Educação de Jovens 

e Adultos estão sendo construídos, desconsiderando as práticas sociais e os conhecimentos 

produzidos pelos jovens e adultos populares, formando profissionais com competências e 

habilidades técnicas com vistas aos interesses do capital, porém limitados para atuarem no 

atendimento das reais necessidades dos sujeitos excluídos na sociedade.  

Nesse sentido, faz-se necessário avançar, superando as concepções de formação que 

estão sendo executadas dentro da universidade, reconstruindo suas bases. Os professores 

devem receber uma formação que os conduza à materialização de uma educação crítica e 

emancipatória, atuando como “intelectuais orgânicos”, que, no sentido de Gramsci, seriam 

aqueles que “se imiscuem na vida prática das massas e trabalham sobre o bom senso, 

procurando elevar a consciência dispersa e fragmentária das massas ao nível de uma 

concepção de mundo coerente e homogênea” (MOCHCOVITCH, 2001, p. 18). 

Nessa perspectiva, a formação dos educadores deve contemplar não apenas as 

técnicas, os conceitos, os métodos, mas também a formação da consciência crítica do seu 

papel social, não no sentido de somente desvelar o que o capitalismo esconde, mas também 

refletindo formas de intervenção na realidade que produza a concretização de um pensamento 

contra-hegemônico. De acordo com Jesus (2010), “é possível dizer que o educador como um 

profissional engajado, político, comporta o educador profissional, mas não é verdade que o 

educador profissional comporte o educador crítico e engajado” (p. 442-443). 



CAPÍTULO 2 – A DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

85 

 

Porém, para formar educadores na perspectiva crítica torna-se necessário embasar a 

formação de profissionais em teorias pedagógicas sobre a juventude e a vida adulta, 

considerando como matrizes formadoras dos sujeitos a condição de opressão, a produção da 

existência, o trabalho, a cultura e os movimentos sociais (DI PIERRO, 2006). Sobre este 

aspecto, Arroyo (2006) argumenta que a construção de uma teoria pedagógica que teorize os 

processos de formação vinculados às grandes matrizes formadoras que tiveram como 

referência a vida dos jovens e adultos populares seria uma tarefa desafiante para um projeto 

de formação de educadores da EJA. 

Ao analisar a formação de educadores, Arroyo (2006) afirma que a teoria pedagógica 

sempre privilegiou a infância, o que condicionou o pensamento pedagógico dos primeiros 

tempos da vida sem refletir sobre a formação dos tempos da juventude e da vida adulta, 

sendo, pois, necessário, formar profissionais capazes de construir uma teoria pedagógica que 

contemple os processos de formação de pessoas jovens e adultas. 

Uma teoria pedagógica com foco na formação de jovens e adultos deve estar vinculada 

às matrizes formadoras que enxergam esses sujeitos como trabalhadores que vêm sendo 

formados e deformados nas precárias relações com trabalho e com os meios de sobrevivência. 

Nesse sentido, como bem coloca Arroyo (2006), ao voltarem para a escola, os jovens e os 

adultos não podem ser vistos apenas como sujeitos defasados idade-série, mas é 

imprescindível levar em consideração também a sua condição de trabalhador. 

É por isso que é fundamental destacar o trabalho como uma das matrizes educativas na 

EJA. Diante disso, a especificidade da atividade do professor da Educação de Jovens e 

Adultos está justamente em sua capacidade de reconhecer a educação dos seus sujeitos para 

além de uma visão utilitarista da escola, pensando-a como um espaço tanto de apropriação dos 

conhecimentos historicamente acumulados, como também de uma formação que aproxime os 

indivíduos da realidade concreta, com destaque para o mundo do trabalho. 

Discutir sobre o mundo do trabalho é extremamente significativo no universo da EJA, 

o que não significa apenas colocar a questão da qualificação profissional, mas também refletir 

com os jovens e os adultos como o mundo do trabalho funciona, não para simplesmente 

integrá-lo e se acomodar, mas, principalmente, para entendê-lo e enfrentá-lo. Neste sentido, 

Arroyo (2007a) coloca que são necessários currículos que capacitem os sujeitos para terem 

mais opções nas formas de trabalho e para se emanciparem da instabilidade a que a sociedade 
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os condena. São necessários “conhecimentos e capacidades que os fortaleçam como coletivos 

que os tornem menos vulneráveis nas relações de poder” (ARROYO, 2001, p. 10). 

Portanto, é impossível ser um educador da Educação de Jovens e Adultos sem ter a 

consciência da sua construção histórico-política; sem entender os vínculos entre a EJA e a luta 

pelos direitos; sem incorporar nos processos formativos as especificidades e necessidades dos 

jovens e adultos populares, considerando-os como sujeitos de aprendizagem, o que requer um 

adensamento epistemológico do campo pedagógico. 

Todas as questões suscitadas neste capítulo são imprescindíveis para a reflexão sobre 

um projeto de Educação de Jovens e Adultos que, por se configurar como um campo vasto, 

não deve estar restrito ao sentido da escolarização, mas deve incluir também processos que 

levem o aluno a 

 

[...] produzir a existência (pelo trabalho); produzir suas identidades (de 

gênero, classe, de categoria profissional, etárias, etc. tanto individuais como 

coletivas); exercer a democracia, constituindo práticas cotidianas de 

participação e de resistência, como formas de viver a cidadania; participar 

das redes culturais e sociais que envolvem o código escrito e que definem, 

em sociedades grafocêntricas, o ser cidadão e o exercer a cidadania 

(OLIVEIRA, PAIVA, 2004, p. 8-9). 

 

Nesse processo de mudança de paradigma não se pode deixar de ressaltar o preparo 

dos educadores orientado para a inserção de práticas educativas e temáticas na Educação de 

Jovens e Adultos a partir de uma formação crítica desses professores. Em nível internacional, 

as conferências têm contribuído para o debate em torno das necessidades de reconfiguração da 

EJA, inserindo novas dimensões no contexto escolar dos jovens e adultos.  

A V Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos (1997), realizada em 

Hamburgo
18

, Alemanha, trouxe elementos fundamentais para o reconhecimento de que essa 

educação poderia atuar alterando as construções sociais e a esfera dos direitos das populações. 

Além disso, os Fóruns de EJA têm sido muito importantes no sentido de abrirem espaços de 

discussão que apontem para novos caminhos à Educação de Jovens e Adultos, fomentando 

práticas educativas que se têm mostrado inovadoras e que têm ajudado a resgatar o sentido 

emancipatório da EJA e já vêm sendo desenvolvidas em diversos espaços sociais. 

                                                           
18

 A V Conferência Internacional de Educação de Adultos – V CONFINTEA – realizada em 1997, em 

Hamburgo, Alemanha, foi organizada pela UNESCO e se tornou um marco para estabelecer políticas públicas 

em diversos países do mundo. 
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No entanto, vale ressaltar que as novas abordagens para a Educação de Jovens e 

Adultos não podem ser inseridas de forma acrítica, apolítica e a-histórica, perdendo de vista a 

luta pela superação do modelo capitalista. Nesse sentido, é necessário repensar a EJA como 

uma educação pautada nos princípios históricos da Educação Popular, que se constituiu na 

contramão do estabelecido pela lógica individualista e competitiva da sociedade desigual, que 

está longe de ser a sociedade do conhecimento, mas que, pelo contrário, vem-se constituindo 

como sociedade da negação do saber. Duarte (2003) coloca que se trata da “sociedade das 

ilusões”
19

, pois “a assim chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo 

capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo” (p.13). 

 

 

2.2 A dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Como foi discutido no capítulo anterior, a Educação Ambiental tornou-se obrigatória 

com a promulgação da Constituição de 1988 e foi incorporada às políticas públicas brasileiras 

com a aprovação da Política Nacional de Educação Ambiental, que regulamenta o que já 

vinha sido enfatizado no inciso VI, parágrafo 1º, do artigo 225 da Constituição Federal, onde 

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

a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988). Sendo 

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

currículos de todos os níveis e modalidades da educação básica. 

 

Art. 9
o
 Entende-se por educação ambiental na educação escolar a 

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 

privadas, englobando: 

I - educação básica: 

a) educação infantil; 

b) ensino fundamental e 

c) ensino médio; 

II - educação superior; 

                                                           
19

 Duarte (2003) aponta cinco ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento: a) o conhecimento nunca 

esteve tão acessível como hoje; b) a habilidade de mobilizar conhecimentos é muito mais importante que a 

aquisição de conhecimentos teóricos; c) o conhecimento não é a apropriação da realidade pelo pensamento, mas 

sim uma construção subjetiva; d) os conhecimentos têm todos o mesmo valor; e) o apelo à consciência dos 

indivíduos. 
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III - educação especial; 

IV - educação profissional; 

V - educação de jovens e adultos. (BRASIL, 1988, grifo nosso) 

 

A partir da Política Nacional da Educação Ambiental, compreendemos que, como em 

todo processo educacional, a Educação de Jovens e Adultos deve ter o compromisso com a 

formação da cidadania planetária, em que a dimensão ambiental é essencial. Neste sentido, 

trabalhar a dimensão ambiental na EJA é de grande relevância no sentido de proporcionar aos 

indivíduos uma formação que os levem a compreender a complexidade dos problemas 

socioambientais, buscando um posicionamento crítico diante da realidade e atuando como 

protagonistas no processo de construção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

Apesar da abordagem legal da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades 

de ensino, o que se tem observado é que a obrigatoriedade não tem garantido nem a existência 

da EA em muitas instituições de ensino, nem a sua qualidade. Além disso, é possível constatar 

que, ao trazer a discussão das questões ambientais para a escola, tem-se privilegiado o ensino 

regular, muitas vezes desconsiderando a Educação de Jovens e Adultos, o que fere a lei e os 

princípios da própria Educação Ambiental, que deve estar presente em todos os espaços 

educativos, formais e não-formais. 

 Além das recomendações da lei, as discussões na V Conferência Internacional da 

Educação de Adultos (V CONFINTEA) trouxeram importantes contribuições que reforçam a 

importância de inserção do tema meio ambiente na EJA. Na tentativa de superar uma visão 

reducionista da Educação de Jovens e Adultos e também de transpor o paradigma 

compensatório, a V Conferência traz a necessidade de encarar a EJA para além da 

escolarização e da alfabetização, incluindo no seu contexto novas dimensões. Sendo assim, a 

V CONFINTEA propõe um amplo leque de atividades e compromissos da educação de 

adultos em torno de dez temas básicos: 

 

1) educação de adultos e democracia: o desafio do século XXI;  

2) melhorar as condições e a qualidade da educação de adultos;  

3) garantir o direito universal à alfabetização e ao ensino básico;  

4) educação de adultos, igualdade e equidade nas relações entre homens e 

mulheres e maior autonomia da mulher;  

5) educação de adultos e o cambiante mundo do trabalho;  

6) a educação de adultos relacionada com o meio ambiente, a saúde e a 

população;  

7) educação de adultos e cultura, meios de comunicação e novas tecnologias 

de informação;  
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8) educação para todos os adultos: os direitos e aspirações dos diversos 

grupos;  

9) os aspectos econômicos da educação de adultos;  

10) fortalecimento da cooperação e da solidariedade internacionais 

(OSORIO, 2003, p. 34, grifo nosso). 

 

Dentro das novas abordagens propostas na V Conferência, destaca-se o tema 6, no 

qual é exposto o compromisso de vincular a Educação de Jovens e Adultos ao meio ambiente, 

à saúde e à população, embora os demais temas também estejam relacionados com a 

complexidade ambiental, pois ela interage e perpassa por todas essas interfaces . A 

Declaração de Hamburgo, que resumiu as principais deliberações da V CONFINTEA, 

afirmou no seu artigo 17, “Sustentabilidade Ambiental”, que 

 

A educação voltada para a sustentabilidade ambiental deve ser um processo 

de aprendizagem que deve ser oferecido durante toda a vida e que, ao 

mesmo tempo, avalia os problemas ecológicos dentro de um contexto 

socioeconômico, político e cultural. Um futuro sustentável não pode ser 

atingido se não for analisada a relação entre os problemas ambientais e os 

atuais paradigmas de desenvolvimento. A educação ambiental de adultos 

pode desempenhar um papel fundamental no que se refere à mobilização das 

comunidades e de seus líderes, visando ao desenvolvimento de ações na área 

ambiental (V CONFINTEA, 1997). 

 

Assim como foi colocado na deliberação da V CONFINTEA, o Documento Base 

Nacional Preparatório da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos realizada em 

2009, no Brasil, ilustra também a importância e a necessidade de estabelecer-se uma 

articulação entre os campos da Educação Ambiental e da Educação de Jovens e Adultos. Nas 

recomendações aos sistemas de ensino estaduais e municipais são colocados os compromissos 

com a Educação Ambiental na formação dos educadores e no currículo. 

 

... quanto à formação de educadores 

2. Promover formação inicial e continuada de professores que contemple a 

discussão e experiências de educação ambiental, com ênfase na concepção 

de sociedade pautada no desenvolvimento sustentável.  

... quanto ao currículo 

7. Implantar a Política Nacional de Educação Ambiental na EJA, por meio 

de ComVidas: Comunidade de Aprendizagem para a Qualidade de Vida, e 

com o apoio de Coletivos Educadores/Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida na Escola e Coletivos Jovens de Meio Ambiente, 

partindo de ações conjuntas do órgão gestor da EJA e o comitê gestor (MEC-

MMA) da Política Nacional de Educação Ambiental.  
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10. Estimular a inclusão, nos projetos político-pedagógicos de EJA, de 

princípios e valores para um futuro sustentável definidos em documentos, 

particularmente a Carta da Terra e o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, com ênfase nos novos 

desafios que as mudanças climáticas trazem para a espécie humana e para 

toda a teia da vida (BRASIL, 2008, grifo nosso). 

 

Tendo em vista as necessidades de inserção da dimensão ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos esboçadas na legislação e nos documentos oficiais das Conferências 

Internacionais, fazem-se necessários alguns questionamentos: Qual projeto de Educação 

Ambietal deve ser pensado para os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos? Que 

contribuições a EA traz para a formação de pessoas jovens e adultas? Discutir sobre essas 

questões é retomar as particularidades desses dois campos educativos, pela forma como se 

constituem e pelo que representam na formação dos sujeitos que com eles se relacionam. 

Uma vez reconhecida a importância de articular a Educação Ambiental em todos os 

níveis e modalidades de ensino, até pela relevância da EA já discutida no capítulo anterior 

deste trabalho, torna-se necessária agora uma reflexão sobre os sentidos da inserção da 

dimensão ambiental especificamente na Educação de Jovens e Adultos. 

Primeiramente é preciso deixar claro qual projeto de Educação Ambiental deve ser 

pensado para a formação de jovens e adultos, tendo em vista as diferentes apropriações 

ideológicas da EA presentes nos discursos dominantes, pois, de acordo com Layrargues 

(2006, p. 95), ela é “um veículo por onde atravessa a disputa pela conservação ou 

transformação social”. Sendo assim, diante das diferentes formas de pensar e realizar a 

Educação Ambiental, é preciso aproximar a Educação de Jovens e Adultos de uma proposta 

que se contraponha a um modelo conservador/convencional de EA, focado na mudança de 

comportamento individual e que mais serve para manter a ordem vigente do que para 

provocar mudanças, o que tem ajudado a formar uma concepção ingênua de que cada um 

fazendo a sua parte, o planeta será salvo. Nessa lógica prevalece a visão reducionista que não 

concebe o meio ambiente como resultante das relações entre ambiente natural e ambiente 

social. 

Nesse enfoque, Novicki (2007) afirma que “todos (Estado, mercado, sociedade civil, 

indivíduos) têm a “falsa consciência tranqüila”, pois são a favor da preservação do meio 

ambiente, mas “daquele meio ambiente sem gente”, que não abrange o homem, a 

desigualdade/exclusão, a diversidade cultural...” (p. 142). O argumento do autor propõe um 

olhar sobre o papel da Educação Ambiental Crítica no sentido de romper com essa visão 
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reducionista, questionando o modo de produção capitalista e desvelando as dimensões do 

processo de alienação. Nesta perspectiva, cabe à EA 

 

[...] contribuir para o entendimento de que a fragmentação do homem 

(dicotomias: trabalho intelectual-trabalho manual, homem-natureza) é 

produzida/reproduzida constantemente pelo modo de produção capitalista 

através de diferentes mecanismos (trabalho alienado, consenso/ideologia, 

repressão), como estranhamento, alienação ou “falsa consciência” (ibid., p. 

145). 

 

Essa falta de crítica direciona a Educação Ambiental (conservadora/convencional) 

para um foco no “adestramento ambiental” (BRÜGUER, 1994), contemplando unicamente o 

caráter comportamental/individualista que resume o processo educativo à transmissão de 

conhecimentos e mudanças de comportamento, sem vistas para a percepção da complexidade 

ambiental e para a transformação social. Neste sentido, a Educação de Jovens e Adultos, 

desenvolvida sob a égide da EA, deve se aproximar de outra abordagem teórico-

epistemológica que compreenda a inalienável dimensão política da Educação Ambiental. Esse 

entendimento da EA (crítica/emancipatória/transformadora) como uma educação política já 

foi reconhecido no Tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global
20

 (1992), incluído no princípio 11, que afirma que a Educação 

Ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato político, baseado em valores para a 

transformação social. 

É nessa perspectiva crítica que a dimensão ambiental deve ser desenvolvida na 

Educação de Jovens e Adultos. Os sujeitos da EJA possuem especificidades, visto que 

pertencem a grupos/classes sociais em situação/estado de vulnerabilidade socioambiental
21

, 

decorrente dos riscos a que estão submetidos em função de preconceitos e/ou desigualdades 

econômicas na sociedade (LOUREIRO et al., 2003). Sendo assim, a EA se apresenta como 

                                                           
20

 O tratado da Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global é um dos 

principais documentos da educação ambiental, pactuado no Fórum das ONGs em 1992, referência de muitos 

trabalhos em educação ambiental no Brasil e no mundo e revisitado no VI Congresso Ibero-Americano de 

Educação Ambiental em 2006. Ele é um documento que reconhece a educação como direito e firma posição na 

educação transformadora (TOZONI-REIS, 2007).  
21

 Por estado de vulnerabilidade socioambiental, Loureiro et al (2003, p. 17) entendem como a situação de 

grupos específicos que se encontram: (1) em maior grau de dependência direta dos recursos naturais para 

produzir, trabalhar e melhorar as condições objetivas de vida; (2) excluídos do acesso aos bens públicos 

socialmente produzidos; e (3) ausentes de participação legítima em processos decisórios no que se refere à 

definição de políticas públicas que interferem na qualidade do ambiente em que se vive. 
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possibilidade para que os jovens e os adultos reflitam sobre o seu papel enquanto sujeitos 

históricos, dotados de direitos e construtores importantes para as mudanças socioambientais. 

Nesse contexto, é importante que a Educação Ambiental desenvolvida na Educação de 

Jovens e Adultos seja concebida dentro de uma dimensão ambiental crítica e cidadã, na 

“conquista individual e coletiva que se efetiva pela participação nos espaços educativos, 

tornando iguais na autonomia aqueles que já eram iguais na necessidade” (FRANCO; SATT, 

2007). 

Ao refletir sobre a articulação entre os campos da Educação Ambiental e da Educação 

de Jovens e Adultos, concorda-se com Guimarães (2007), quando argumenta que uma 

proposta de EA Crítica deverá resgatar, e atrelar aos seus princípios, a concepção de 

Educação Popular, que não esquece seu compromisso com a mudança social, pois está 

“vinculada aos interesses populares de emancipação, de igualdade social e melhor qualidade 

ambiental” (ibid., p. 21). Carvalho acrescenta que a Educação Ambiental Popular 

 

Compreende o processo educativo como um ato político no sentido amplo, 

isto é, como prática social de formação da cidadania. A EA popular 

compartilha com essa visão a idéia de que a vocação da educação é a 

formação de sujeitos políticos, capazes de agir criticamente na sociedade. O 

destinatário desta educação são sujeitos históricos, inseridos numa 

conjuntura sociopolítica determinada, cuja ação, sempre intrinsecamente 

política, resulta de um universo de valores construídos social e 

historicamente. Nesta perspectiva, não se apaga a dimensão individual e 

subjetiva, mas esta é vista desde sua intercessão com a cultura e a história, 

ou seja, o indivíduo é sempre um ser social (CARVALHO, 2001, p. 46-47). 

 

No sentido colocado por Carvalho, o foco da EA Popular não são necessariamente os 

comportamentos, mas o entendimento de que as transformações das relações do ser humano 

com o meio ambiente estão relacionadas com a transformação da sociedade, dentro de “um 

projeto de construção de um novo ethos social, baseado em valores libertários, democráticos e 

solidários” (CARVALHO, 2001, p. 47). 

Essa discussão remete a um segundo aspecto que evidencia a essencialidade da 

dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos. Trata-se do hábito em muitas escolas 

de não trabalhar a dimensão ambiental nas turmas de EJA. Sendo assim, os jovens e adultos 

populares ficam privados da participação no debate ambiental, apesar de que a escola não é o 

único espaço sócio-educativo no qual se dá essa reflexão. Contudo, dentro da perspectiva da 

Educação Ambiental Popular (Crítica), a opção por um nível de ensino e por uma faixa etária 
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(crianças e adolescentes) não é característica dominante. Sobre essa questão, o Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (FÓRUM 

INTERNACIONAL DAS ONGs, 1995) traz nos princípios 2 e 13: 

 

2. A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e 

inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, não- formal e 

informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade.  

13. A educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre 

indivíduos e instituições, com a finalidade de criar novos modos de vida, 

baseados às necessidades básicas de todos, sem distinções étnicas, físicas, de 

gênero, idade, religião, classe ou mentais (grifo nosso). 

 

Os princípios desse tratado apontam para a ideia de que o trabalho com a Educação 

Ambiental é um processo permanente e sempre possível, que “não estabelece limites nem de 

idade nem de qualquer outra categoria excludente. A teoria e prática da educação ambiental 

são, por natureza e necessidade, inclusivas e abrangentes” (IRELAND, 2007, p. 231). Nesse 

sentido, concorda-se com Carvalho (2001) quando coloca que no contexto de uma educação 

que se propõe a formar sujeitos com capacidade de reflexão crítica e participação, a criança é 

importante, mas não tem prioridade sobre os outros grupos, a exemplo dos adultos.  

Esse reconhecimento de que a Educação Ambiental deve estar inserida no processo 

educativo de pessoas jovens e adultas torna-se ainda mais relevante quando um terceiro 

aspecto desta aproximação é destacado: educar ambientalmente as crianças passa também 

pela educação dos adultos. Pinto (2010) salienta que esta é uma condição necessária para o 

avanço do processo educacional nas gerações infantis e juvenis. Sendo assim, para formar as 

crianças dentro de uma percepção crítica e cidadã, torna-se fundamental que as concepções 

dos adultos também acompanhem essa perspectiva a fim de que todos os sujeitos (adultos, 

adolescentes, jovens e idosos) sejam educados e se eduquem. 

A articulação entre os campos da Educação Ambiental e da Educação de Jovens e 

Adultos torna-se relevante não apenas para a educação das crianças, mas também para os 

processos educativos que são realizados em outros espaços sociais ocupados pelos sujeitos, 

tais como locais de trabalho, associações, sindicatos, cooperativas, dentre outros, onde os 

conhecimentos e as ações desenvolvidas a partir desses saberes ganham espaço político, pois 

a Educação de Jovens e Adultos engloba espaços formais e não-formais, onde os indivíduos 

desenvolvem suas habilidades, enriquecem e socializam seus conhecimentos e práticas. Este 

aspecto representa um horizonte muito interessante para os alunos da EJA, pois os 
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potencializam nas lutas pelos direitos coletivos e pela cultura coletiva, reconhecendo-se como 

sujeitos históricos. 

É justamente nessa socialização dos conhecimentos dos jovens e adultos nos diferentes 

espaços socioeducativos que se articula mais um argumento a favor da inserção da dimensão 

ambiental na Educação de Jovens e Adultos. Trata-se da valorização que a EA dá às 

diferentes formas de conhecimento, o que corrobora com os anseios dos sujeitos na luta 

histórica pelo reconhecimento dos seus saberes, das suas práticas sociais, da sua cultura e da 

sua identidade. Diante disso, a Educação Ambiental no contexto da EJA busca estabelecer um 

diálogo entre esses saberes e as experiências que os jovens e adultos já acumularam e as 

trazem para o contexto educativo, possibilitando a construção de pontes que aproximam a 

ação pedagógica do movimento da realidade social vivenciada, ajudando a construir espaços 

de aprendizagem, articulando experiências já existentes com vivências que possam gerar 

novos conceitos e significados. 

Ao reconhecer os saberes construídos nos processos da vida concreta, a Educação 

Ambiental viabiliza uma leitura interpretativa do mundo que pode ampliar o próprio sentido 

da alfabetização de jovens e adultos. Esta percepção representa mais um elemento que 

reafirma a centralidade da Educação Ambiental como eixo fundamental na Educação de 

Jovens e Adultos. Sorrentino et al. (2009) afirmam que “a leitura interpretativa do mundo, 

especialmente da problemática socioambiental, auxilia aprendizados específicos do processo 

de alfabetização”. Nesse sentido, a questão socioambiental inserida nos processos de 

alfabetização contextualiza, amplia e dá sentido à prática educativa para além dos 

aprendizados básicos da leitura, escrita e cálculos. 

O último argumento que justifica a relevância da dimensão ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos refere-se à valorização e ao respeito à diversidade, entendidos com 

princípios básicos na Educação de Jovens e Adultos e considerados também como eixos 

fundamentais na Educação Ambiental. O reconhecimento das diferenças passa por constituir 

singularidades sem exigir padrões de referência tomados como normas, tentando mudar os 

processos sociais e culturais estabelecidos em antigos parâmetros, para assumir a perspectiva 

de uma sociedade menos desigual que discrimina os “diferentes”, tratados como minorias. 

Até aqui foram discutidos alguns pontos que justificam a importante inserção da 

dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos. É evidente que as possibilidades de 

articulação entre esses dois campos não se esgotam somente nas aproximações suscitadas 
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neste trabalho, embora nele estejam evidenciados pontos fundamentais para esta discussão. 

Retomando as aproximações, entende-se que a dimensão ambiental deve ser inserida na EJA, 

 

a) por seu caráter político e, dessa forma, poder promover a emancipação dos sujeitos, 

potencializando-os para a ação transformadora, articulando-se assim com os princípios 

da Educação Popular, em que a Educação de Jovens e Adultos também é reconhecida; 

b) por entender que a EA deve estar em todos os espaços sociais e envolver todos os 

indivíduos, independentemente de idade ou qualquer outra categoria excludente; 

c) por proporcionar uma formação crítica de sujeitos jovens e adultos que possam 

participar de forma positiva na educação das crianças, além de fomentar reflexões e 

ações nos espaços não-formais ocupados pelos indivíduos; 

d) pela valorização dos conhecimentos e saberes populares, o que corrobora com as 

aspirações dos sujeitos envolvidos na Educação de Jovens e Adultos; 

e) por possibilitar uma nova leitura interpretativa do mundo que amplia os processos 

de educação, inclusive da alfabetização, direcionando os indivíduos para perceberem 

suas relações sociais para além da aquisição de conteúdos sistematizados; 

f) por ter como princípio o respeito à diversidade, levando à compreensão de que o 

processo educativo não visa homogeneizar, mas acolher as diferenças. 

 

Dessa feita, inserir a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos numa 

perspectiva crítica é possibilitar uma mudança de valores e atitudes, apontando para a 

formação de um sujeito ecológico (CARVALHO, 2008a) capaz de identificar e problematizar 

as questões socioambientais, sabendo se posicionar diante destas, compreendendo ainda sua 

complexidade. 

No entanto, não se pode deixar de ressaltar o preparo dos educadores direcionado para 

a inserção da dimensão ambiental nas práticas educativas da Educação de Jovens e Adultos, a 

partir de uma formação crítica desses profissionais, dando-lhes condições de preparo e de 

trabalho, pois serão eles, os educadores, que, pela práxis, poderão levar a teoria construída 

criticamente, a uma prática transformada e transformadora (GUIMARÃES, 2004a). 
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2.3 O papel do Educador 

 

 

Entendendo que a Educação Ambiental está inserida no universo onde a formação dos 

sujeitos está comprometida com um ideário emancipatório e transformador e que, por isso, se 

configura como uma ação política intencional, o professor, como educador ambiental, 

desempenha um papel fundamental. 

A inserção da dimensão ambiental na educação como uma possibilidade de reflexão e 

reação do sistema educativo à crise socioambiental ainda está marcada por alguns fatores que 

inviabilizam sua efetiva atuação. Dentre esses fatores pode-se destacar a concepção 

reducionista de meio ambiente, o entendimento de que as questões ambientais devem estar 

restritas às discussões feitas pelos profissionais oriundos da Biologia e a limitada inserção da 

EA nos estudos da sociologia ambiental e da sociologia da educação (LAYRARGUES, 2006). 

Sendo assim, o resultado da soma desses fatores são as práticas conservacionistas que 

enfatizam as informações de conhecimentos que direcionam comportamentos ecologicamente 

corretos, perdendo de vista a dimensão social do processo. De acordo com Guimarães 

(2004a), “as práticas resultantes (por não saberem fazer diferente) tendem a reproduzir o fazer 

pedagógico, produzindo dominantemente na realidade escolar uma educação ambiental de 

caráter conservador” (p. 123). 

Os professores, orientados por uma visão conservadora/convencional da Educação 

Ambiental, acabam mobilizando práticas pouco eficazes para o enfrentamento das questões 

impostas pela crise socioambiental. Compreender os motivos pelos quais os professores não 

têm conseguido inserir no trabalho educativo uma perspectiva crítica de educação é de 

fundamental importância no sentido de elucidar caminhos que apontem para uma formação de 

educadores capazes de construir práticas que comunguem com o projeto de Educação 

Ambiental crítica, transformadora e emancipatória. 

Cabe aqui voltar à discussão sobre os processos formativos e sobre as condições reais 

do trabalho do professor, o que ajuda a entender os motivos pelos quais as ações de Educação 

Ambiental inexistem ou encontram-se fragilizadas na escola, mais precisamente no processo 

de formação de jovens e adultos. 

Primeiramente é compreender a lógica que reveste a formação dos educadores, pois 

uma formação ambiental implica o compromisso com a criação de novos saberes e 
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recuperação da função crítica, prospectiva e propositiva do conhecimento, vislumbrando a 

construção de uma nova racionalidade social, desdenhada pelo empenho produtivista da 

modernidade (Leff, 2001). 

Sob essa perspectiva, o professor tende a reproduzir em suas práticas os mesmos 

princípios que orientaram sua formação, baseados em paradigmas tradicionais e na lógica 

instrumental que reforçam valores fragmentários que não direcionam para uma intervenção 

crítica na realidade, mas que, pelo contrário, legitimam os interesses do capital. 

As implicações dos processos de formação de professores devem estar atreladas à 

compreensão das especificidades do trabalho docente que envolvem elementos que precisam 

ser analisados de forma articulada. De acordo com Basso (1998), a análise do trabalho 

docente pressupõe o exame das relações entre as condições subjetivas (formação do 

professor) e as condições objetivas, entendidas como as condições efetivas de trabalho, 

englobando desde a organização da prática (participação no planejamento escolar, preparação 

de aula, etc.) até a remuneração do professor. O trabalho docente precisa ser compreendido 

como uma unidade, na relação de seus elementos responsável pela sua natureza, produção e 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, faz-se necessária a construção de novas relações de trabalho na escola, 

possibilitando o enfrentamento coletivo das condições objetivas e subjetivas que põem 

obstáculos ao processo educativo e que inviabilizam a concretização de uma educação voltada 

para a intervenção e transformação da realidade complexa. 

O papel da universidade, enquanto instância formadora, precisa ser recuperado, 

constituindo-se como um espaço de produção de conhecimento crítico e voltado para os 

interesses da classe trabalhadora. Mais do que um processo teórico e individual, a intervenção 

na realidade socioambiental precisa ser um movimento coletivo que crie resistências capazes 

de abrir brechas na estrutura dominante, promovendo a construção e uma nova realidade 

(GUIMARÃES, 2004a). 

É claro que não se pode pensar que as mudanças significativas partirão de educadores 

que estão orientados pelos paradigmas dominantes, mas daqueles que lutam, articulam-se e 

resistem e que são conscientes de que não há uma reformulação efetiva na educação sem a 

transformação social, visto que existe uma relação dialética entre educação e sociedade.  
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ADULTOS: AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino. Esses que-fazeres se encontram um no 

corpo do outro. Enquanto ensino contínuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 

porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar e 

anunciar a novidade. (Paulo Freire) 

 

 

Ao me debruçar sobre o campo de estudo que orientou as discussões propostas neste 

trabalho, pude compreender a complexidade que envolve as concepções dos professores, pois 

estas são construções políticas, históricas e sociais que orientam as ações dos sujeitos 

históricos e expressam diferentes valores, ideias e modos de agir.  

Os estudos sobre concepções dos docentes têm evidenciado que estes assumem grande 

importância quando estão voltados para compreender e explicar como os educadores vêem e 

interpretam as questões que envolvem a sua prática pedagógica, o que tem sido bastante 

relevante na reflexão sobre a formação docente, sobre o processo de desenvolvimento 

profissional desses educadores e, consequentemente, sobre a melhoria da qualidade da 

educação. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a análise das concepções dos professores 

sobre os conceitos e as práticas relativas à Educação Ambiental nas turmas da Educação de 

Jovens e Adultos. Primeiramente são discutidos os dados do questionário respondido por 

dezenove professores de diferentes áreas de ensino e que atuam no Ensino Médio do Centro 

de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa. Como foi explicitado anteriormente, o objetivo 

desta análise inicial é compreender o contexto geral das relações estabelecidas entre os 

professores e a dimensão ambiental na escola, construindo um perfil dessas relações, o que 

facilitou a identificação e a seleção dos professores que foram, posteriormente, entrevistados. 

A discussão foi orientada pela análise de três categorias temáticas: a) Concepções da 

Educação de Jovens e Adultos; b) Concepções de meio ambiente e Educação Ambiental; e c) 

Concepções sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos.  
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Em seguida, foram analisados os dados da entrevista semi-estruturada realizada com 

oito professores de diferentes áreas de ensino selecionados a partir da análise dos 

questionários, cujo critério de escolha estava baseado na realização de práticas de Educação 

Ambiental nas turmas de EJA. Os dados das entrevistas foram organizados e discutidos a 

partir de quatro categorias temáticas, a saber: a) Categoria 1 – Concepções da Educação de 

Jovens e Adultos; b) Categoria 2 – Concepções de elementos constitutivos da dimensão 

ambiental; c) Categoria 3 – Concepções da Educação Ambiental; e d) Categoria 4 – 

Concepções sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos.  

A partir dessas categorias foram construídas subcategorias de análise, tendo em vista 

os variados elementos que emergiram dos depoimentos dos entrevistados ao relatarem suas 

experiências com a Educação de Jovens e Adultos. Sendo assim, na categoria 1 foram 

inclusas quatro subcategorias, a saber: a) Caracterização dos professores entrevistados; b) 

Relações com a Educação de Jovens e Adultos; c) Concepções sobre os sujeitos da Educação 

de Jovens e Adultos; e d) Dificuldades e desafios enfrentados no trabalho com a Educação de 

Jovens e Adultos. 

A categoria 2 permitiu a criação de três subcategorias, a saber: meio ambiente, 

sustentabilidade e interdisciplinaridade. A análise desses conceitos foi importante, visto que 

estes guardam em si uma interdependência e que são fundamentais para a compreensão e 

significância da dimensão ambiental na educação, pois a forma como são entendidos e 

apropriados podem provocar distorções para a compreensão da problemática ambiental, 

refletindo nas práticas pedagógicas e, consequentemente, na formação dos alunos. 

Por fim, para uma melhor compreensão das concepções dos docentes sobre a dimensão 

ambiental, a categoria 4 incluiu quatro subcategorias, a saber: a) Formação de professores e 

contribuições para a prática pedagógica; b) Importância da dimensão ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos; c) Concepções das práticas de Educação Ambiental; e d) 

Dificuldades e desafios do trabalho com a dimensão ambiental na Educação de Jovens e 

Adultos.  

Antecedendo à análise dos dados, são apresentados alguns aspectos sobre o campo 

empírico da pesquisa – o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. 

Severino Uchôa – além de um breve panorama da EJA na rede estadual de ensino de Sergipe. 
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3.1 A Educação de Jovens e Adultos na rede estadual de Sergipe e o Centro de 

Referência de EJA Prof. Severino Uchôa 

 

 

O atendimento da Educação de Jovens e Adultos em Sergipe concentra-se nas escolas 

públicas, sendo que a rede municipal recebe uma maior demanda de alunos do Ensino 

Fundamental e a rede estadual atende tanto o Ensino Fundamental, quanto o Ensino Médio. 

As escolas da rede privada apresentam um número reduzido de matrículas, o que é justificado 

pelo pouco tempo de oferta na rede e pelos custos financeiros que os alunos precisam assumir 

para dar sequência aos estudos. 

A EJA em Sergipe possui dois programas de Alfabetização: o PROAJA (Programa de 

Alfabetização de Jovens e Adultos) e o Sergipe Cidadão. Segundo dados fornecidos no portal 

da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe – SEED
22

, o PROAJA é um programa da 

Secretaria que alfabetiza em um ano letivo e não se constitui em pré-requisito para o ingresso 

no ensino fundamental da Educação de Jovens e Adultos. Já o Sergipe Cidadão, é um 

programa de alfabetização de jovens e adultos, instituído pela rede estadual de ensino, com 

adesão ao Programa Brasil Alfabetizado. O programa é desenvolvido por uma Coordenação 

de Alfabetização, vinculada ao Departamento de Educação. 

Os dados disponíveis no Portal da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe 

informam, ainda, que o Ensino Fundamental é oferecido nas seguintes formas: presencial 

(EJAEF
23

 I e II) – seriado e modular –, educação à distância (telessalas) e exames supletivos 

de massa e especiais. O Ensino Médio também é oferecido na forma presencial (EJAEM
24

) – 

modular, à distância (telessalas) e exames de massa e especiais. 

Segundo informações do site da SEED, o EJAEF I corresponde ao primeiro segmento 

do Ensino Fundamental – 1ª à 4ª séries – com organização curricular em seriado. Cada 

semestre letivo corresponde a uma série e tem duração de dois anos, com matrícula semestral. 

Já o EJAEF II corresponde ao segundo segmento do Ensino Fundamental – 5ª à 8ª séries – 

com organização curricular para opção em seriado ou em modular. Tem duração de dois anos 

com matrícula semestral. Já o EJAEM, tem matrícula semestral, tem duração de dois anos e a 

cada semestre, denominado etapa, corresponde às disciplinas conclusivas do Ensino Médio. 

                                                           
22

 Portal da SEED – www.seed.se.gov.br 
23

 EJA do Ensino Fundamental. 
24

 EJA do Ensino Médio. 
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A SEED informa, ainda, através do seu portal, que a EJA à distância é oferecida em 

empresas, sob forma de convênio, e funciona em ambientes de telessalas com o programa 

Telecurso 2000, em convênio com a Fundação Roberto Marinho. É acompanhado pela figura 

do monitor e tem duração de dois anos para conclusão do Ensino Fundamental. Os exames 

supletivos de massa são oferecidos para a população em geral, para internos do sistema 

prisional e para aqueles que cumprem medidas socioeducativas. Esses exames têm 

organização em duas etapas, possuem calendário móvel e não exigem escolaridade anterior. 

Já os exames especiais, são oferecidos aos candidatos que dependem de até três disciplinas 

para conclusão do Ensino Médio, mas apenas para quem comprove aprovação em vestibular, 

em concurso ou que apresente declaração de exigência do trabalho. 

Em cumprimento à legislação, a Secretaria de Estado da Educação oferece exames 

supletivos, a partir dos 15 (quinze) anos completos para o Ensino Fundamental e de 18 

(dezoito) anos completos para o Ensino Médio. 

Em 2006, a Secretaria de Estado da Educação reestruturou os Centros de Referência 

para atender à demanda da Educação de Jovens e Adultos em Sergipe. Existem dois centros 

na rede estadual. Um deles fica na cidade de Simão Dias e o outro na cidade de Aracaju. 

Em Aracaju, o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino 

Uchôa está localizado na zona leste da cidade e foi instituído para oferecer apenas a EJA nos 

programas EJAEF e EJAEM. Além disso, a escola oferece o programa semipresencial do 

EJAEF (Modular). A escola funciona nos três turnos. 

Através da Resolução Nº 341/CCE, de 16 de novembro de 2006, o antigo Centro de 

Estudos Supletivos passa a ser o Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos. 

Para fundamentar essa resolução, foi criado pela Secretaria de Estado da Educação e demais 

departamentos integrados (DED- Departamento de Educação e SEJA- Setor de Educação de 

Jovens e Adultos), um projeto de Reestruturação Funcional dos Centros de Estudos 

Supletivos para serem Centros de Referências tendo como objetivo geral: 

 

Redimensionar as ações dos Centros Supletivos, a fim de proporcionar ao 

jovem e a adulto uma formação integral em consonância com sua 

diversidade cultural, e sua especificidade, promovendo a inserção, 

qualificação e habilitação para o mundo do trabalho (SEED/DED/SEJA, 

2006, p. 7). 
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Segundo dados obtidos no portal da SEED-SE, o número de matrículas na Educação 

de Jovens e Adultos em 2010 foi de 36.576 alunos, sendo 16.761 no Ensino Fundamental e 

19.812 no Ensino Médio. Desse quantitativo, 12.490 matrículas estão nas escolas da Diretoria 

de Educação de Aracaju (DEA), sendo que 1.676 alunos estão matriculados no Centro de 

Referência de EJA Prof. Severino Uchôa. 

Com relação ao corpo docente do Centro de Referência, 32 professores
25

 atuam no 

Ensino Médio e 22 atuam no Ensino Fundamental. Com base no questionário aplicado nesta 

pesquisa com os professores do Ensino Médio, foi possível traçar um perfil profissional e 

institucional desses sujeitos. Esse perfil foi importante no sentido de compreender melhor as 

relações que os docentes têm com o ensino, com a Educação de Jovens e Adultos e com a 

própria escola onde atuam. 

Os dados mostram que todos os professores possuem nível superior compatível com a 

disciplina que lecionam. O tempo de docência desses professores varia de 8 a 33 anos, sendo 

que 63,1% lecionam entre 21 e 30 anos, mostrando uma larga experiência dos docentes com a 

prática pedagógica. Com relação ao tempo de atuação na escola, 36,8% dos professores 

lecionam entre 1 a 5 anos, sendo que 26,3% atuam entre 21 a 25 anos. 

O tempo de trabalho na Educação de Jovens e Adultos varia de 1 ano e meio a 25 

anos. Apesar da maioria dos professores apresentar mais de 20 anos de docência, nem todo 

esse tempo foi dedicado às turmas de jovens e adultos. Cerca de 26,3% dos educadores 

possuem entre 1 a 5 anos de experiência com as turmas de jovens e adultos. Em contrapartida, 

um número igual de docentes (26,3%) possui entre 21 a 25 anos de experiências na Educação 

de Jovens e Adultos, ou seja, tem um tempo significativo de trabalho nesse contexto 

educativo. No que se refere à carga horária de trabalho de trabalho na EJA, 63,1% dos 

professores atuam no sistema de 200 horas, ou seja, ministram 25 aulas semanais. Isso é 

bastante significativo, tendo em vista que na maior parte das escolas que possuem a Educação 

de Jovens e Adultos, apresenta em seus quadros educadores que atuam na EJA 

complementando a carga horária do ensino regular, tendo que se dedicar simultaneamente a 

duas realidades bem distintas. 

As informações sobre a Educação de Jovens e Adultos na rede estadual em Sergipe e 

sobre o Centro de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa são de suma importância para que 

se possa conhecer um pouco do universo que envolve os sujeitos da pesquisa. 

                                                           
25

 Dados coletados em maio de 2010. 
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3.2 Análise dos questionários 

 

 

Nos questionários foram analisadas as concepções dos docentes do Ensino Médio e 

que atuam em diferentes áreas de ensino. Os professores foram identificados conforme o 

quadro a seguir. 

 

Disciplinas que lecionam no Ensino 
Médio 

Professores (P) 

História e Filosofia  P1 
Inglês P2 
Matemática P3 
Física e Matemática P4 
Física P5 
Inglês e Português P6 
Química, Física e Matemática P7 
Elaboração de Projetos P8 
Português P9 
Português P10 
História P11 
Geografia P12 
Geografia P13 
Português P14 
Português P15 
Geografia e Sociologia P16 
Biologia P17 
História P18 
Biologia P19 
Quadro 1 – Professores que responderam ao questionário 

 

 

3.2.1 Concepções da Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Analisando as concepções dos educadores sobre a EJA, foi possível identificar que a 

maioria (76,3%) concebe a Educação de Jovens e Adultos na perspectiva do paradigma 

compensatório, vinculada à ideia de que esta objetiva apenas dar oportunidade aos alunos de 

compensarem os estudos que foram interrompidos em situações anteriores ou que nem 

chegaram a ser iniciados. De acordo com o professor 1, a EJA é uma  

 

Modalidade de ensino que visa promover a oportunidade educacional aos que não tiveram em 

idade própria. (P1) 
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Na mesma perspectiva, P9 enfatiza o caráter compensatório quando traz a função da 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

É uma modalidade de Educação voltada para pessoas que por algum motivo não estudaram 

ou não concluíram seus estudos. (P9) 

 

As concepções de P1 e P9 revelaram o caráter compensatório da EJA pela ênfase que 

foi dada a sua teleologia, ou seja, a que ela se destina, tal como está colocada na legislação 

quando evidencia que “a educação de jovens e adultos está destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” 

(BRASIL, 1996). 

O caráter compensatório da EJA também é explicitado por P18, relevando uma visão 

da Educação de Jovens e Adultos como uma formação aligeirada, tratada como processos de 

“aceleração”. 

 

Eu vejo a EJA como uma modalidade de ensino com um processo de aceleração. (P18) 

 

Essa perspectiva da EJA como aligeiramento dos estudos está apoiada na ideia de 

suplência, em que a formação dos jovens e adultos é entendida como um processo de correção 

de fluxo escolar reforçada, inclusive, pela legislação e pelas políticas públicas que reafirmam 

o caráter compensatório da Educação de Jovens e Adultos. Nesse sentido, as concepções da 

EJA como educação compensatória corroboram com uma concepção que historicamente foi 

atribuída à formação de jovens e adultos e que foram expressas em discursos políticos e em 

diversas políticas educacionais que colocavam a EJA em segundo plano. 

Contrapondo-se a esta ideia, Gadotti (2007) argumenta que a Educação de Jovens e 

Adultos não pode ser vista apenas como reposição da escolaridade perdida, mas precisa 

construir uma identidade própria, sem concessões à qualidade de ensino. Nesse sentido, faz-se 

necessário o rompimento com a visão compensatória, (re) construindo os processos 

formativos da EJA, enquanto educação dos sujeitos portadores de direitos e produtores de 

conhecimentos. 

Alguns professores, apesar de fazerem referência à função compensatória da Educação 

de Jovens e Adultos, revelam também algumas problemáticas encontradas no contexto 

educativo da EJA. Uma das questões destacadas pelos docentes refere-se à crescente inserção 
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dos jovens na Educação de Jovens e Adultos, como pode ser visto na concepção de P2 e de 

P8. 

 

É uma boa oportunidade para os alunos adultos que querem avançar em seus estudos já que 

não o fizeram, por algum motivo anteriormente. No entanto, não concordo que o mesmo curso 

fosse aberto aos adolescentes, já que estes podem dar continuidade aos seus estudos de uma 

forma regular e não compacta como é o caso da EJA. (P2) 

 
Como uma modalidade de ensino que tenta oportunizar aos jovens e adultos uma aceleração 

de conclusão nos estudos das etapas dos ensinos fundamental e médio, para quem não o fez 

em idade apropriada por diversos motivos. Mas, hoje em dia a EJA está sendo muito 

procurada por jovens que não se adaptam na escola regular e querem conseguir o certificado 

de modo mais rápido e fácil. (P8) 

 

O professor 8 atribui a presença do jovem na Educação de Jovens e Adultos a dois 

fatores: a não adaptação à escola regular e a facilidade para a obtenção de certificados. Já na 

visão de P2, a EJA é vista como um processo de aceleração e que está restrita aos adultos, 

sendo que os jovens deveriam permanecer no ensino regular. Os professores não explicitam 

ou problematizam as possíveis causas do processo do rejuvenescimento da EJA. 

Autores como BRUNEL (2004), Haddad e Di Pierro (2000) e Rummert (2007) vêm 

questionando sobre esta mudança de perfil dos alunos, os quais são excluídos do ensino 

regular e, posteriormente, são colocados pelo sistema nas turmas da Educação de Jovens e 

Adultos. 

Rummert (2007), em suas discussões sobre a educação de jovens e adultos 

trabalhadores, atribui essa presença de jovens na EJA aos dispositivos legais que reduziram a 

idade para o acesso a esta modalidade de ensino, o que acabou expulsando da escola regular 

diurna os jovens a partir dos 14 anos de idade. Além disso, os dispositivos legais evidenciam 

a ênfase atribuída à certificação. Para a autora, a legislação ratificou, assim, tanto a 

subordinação da educação dos trabalhadores aos interesses do capital, quanto a valorização de 

medidas que alteram os indicadores estatísticos de baixa escolaridade da população, sem que 

se verifique o compromisso com a qualidade da educação destinada a esses jovens. 

Nesse sentido, é preciso que os professores tenham clareza de que a condição juvenil é 

marcada por profundas desigualdades sociais e que, por esse motivo, os jovens da EJA não 

podem ser entendidos a partir de abstrações universais. Andrade (2004) coloca que valorizar o 

retorno do jovem para a escola é fundamental para torná-lo visível, entendendo que essa 

juventude é profundamente plural e extremamente desigual. Esse é um grande desafio que 
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necessita de estudo sobre as condições em que a educação acontece, considerando desde as 

políticas para a área da EJA até as diferentes práticas concorrentes nos espaços escolares que 

encarem os jovens como sujeitos sociais, com necessidades específicas e desejos. 

Analisando outras concepções, percebe-se que alguns docentes, apesar de associarem a 

EJA com a compensação dos estudos, suscitam também outros aspectos ligados ao processo 

educativo de jovens e adultos. A concepção revelada por P4 faz referência à marca social da 

Educação de Jovens e Adultos, quando destaca a característica da população a quem a EJA se 

direciona. 

 

Importante, pois abrange a população que precisa e quer estudar e que por algum motivo não 

conseguiu estudar no tempo adequado a cada etapa e abrange, na maioria dos casos, a 

população mais necessitada. (P4) 
 

Ainda sobre as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, P14 chama atenção 

para o trabalho do educador que, segundo a concepção apresentada, deve possuir 

“conhecimentos específicos quanto ao conteúdo, atendimento, metodologia e avaliação”. 

 

É uma educação destinada aos que não tiveram ou não aproveitaram oportunidades 

educacionais em idade própria. É uma modalidade que requer do educador conhecimentos 

específicos quanto ao conteúdo, atendimento, metodologia, avaliação. (P14) 

 

A colocação de P14 remete à discussão sobre as especificidades do trabalho do 

educador da EJA. É importante ressaltar que, assim como a própria Educação de Jovens e 

Adultos, é preciso construir a identidade desse professor. De acordo com Di Pierro (2006), a 

posição ainda marginal ocupada pela EJA no interior das políticas públicas faz com que não 

existam diretrizes de formação de educadores ou centros educativos especialmente dedicados 

a essa formação. Segundo a autora, “é preciso identificar as especificidades que delineariam o 

perfil do educador de jovens e adultos, a partir das quais possam ser definidas as diretrizes de 

sua formação, ainda em construção” (DI PIERRO, 2006, p. 281). 

O professor 17, além de reforçar a adequação de métodos para o trabalho com EJA, 

ressalta, ainda, a necessidade de investimentos na educação. 

 

Um sistema de educação para suprir as necessidades de indivíduos que não tiveram acesso ou 

continuidade nos estudos. Mas até o presente momento ainda estamos a procura de um 

método de ensino-aprendizagem, adequado a esses indivíduos. Como toda educação em geral 

esta modalidade de ensino também carece de investimento. (P17) 
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Foi possível identificar duas concepções da Educação de Jovens e Adultos apontadas 

pelos docentes sem o foco na educação compensatória. Uma delas foi apresentada por P15 

que compreende a EJA dentro de uma perspectiva que valoriza a diversidade de 

conhecimentos e a oportunidade de abordar na escola temáticas diferenciadas e ligadas à vida 

dos alunos. 

 

Uma modalidade de ensino bem diversa e rica de conhecimentos trazidos pelos alunos e que 

os professores devem aproveitar para discutir questões sobre diferentes temas e 

problemáticas da vida dos alunos. (P15) 

 

O professor 16 também apresenta uma concepção mais ampliada da Educação de 

Jovens e Adultos quando traz à tona as experiências e as pluralidades dos sujeitos, bem como 

a construção da cidadania. 

 

É a Educação de Jovens e Adultos, focada em alunos que já trazem para a escola 

experiências de vida e conceitos formados. Tendo perfis diversos e complexos. A Educação 

neste caso tem o objetivo de desenvolver competências e habilidades para que tenha melhores 

condições de inseri-los ou melhorar sua condição no mundo do trabalho e desenvolver os 

fundamentos básicos para a análise do seu processo como pessoa e cidadão que faz parte de 

uma sociedade com direitos e obrigações. (P16) 

 

As colocações de P15 e P16 aproximam da ideia de que a EJA não está restrita à 

escolarização e à correção de fluxo escolar. Esses educadores reconhecem a diversidades dos 

sujeitos e os saberes construídos e vivenciados por eles fora da escola. Sobre este aspecto, 

Arroyo (2007c), coloca que uma proposta pedagógica de EJA precisa dialogar com os 

saberes, questionamentos e significados que os jovens e os adultos acumularam ao longo da 

sua trajetória de vida, aproximando-os dos saberes escolares. Este é um importante horizonte 

para a superação do paradigma compensatório da Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

3.2.2 Concepções de meio ambiente e Educação Ambiental 

 

 

Analisando as concepções dos professores, foi possível identificar que a maioria deles 

(52,6%) concebe o meio ambiente dentro de uma visão naturalista, associando-o aos aspectos 
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naturais, muitas vezes concebendo o ambiente como sinônimo de natureza. Essas concepções 

podem ser identificadas em colocações como as de P6, P10 e P12. 

 

É um ecossistema onde os seres vivos e não-vivos interagem. (P6) 

 

Trata-se dos recursos naturais indispensáveis à vida. (P10) 

 

Eu entendo o ambiente o processo de interação dos diversos elementos naturais. (P12) 

 

É possível inferir que nessas concepções o meio ambiente é percebido com ênfase nos 

aspectos naturais/biológicos, ou seja, ele é visto como uma totalidade externa independente do 

homem e da sociedade. Essa perspectiva foi observada, principalmente, nas colocações dos 

professores da área de línguas e das ciências naturais. As concepções desses docentes 

explicitam claramente a necessidade de se compreender o meio ambiente para além dos 

aspectos naturais, incorporando as dimensões social, política, econômica cultural e ética. 

Novicki (2007) coloca que a abordagem reducionista do meio ambiente, baseada em seus 

aspectos biológicos/naturais, desconsidera o ser humano e as relações sociais. Para o autor, “a 

“parte” (natureza) é tratada como se fosse o “todo” (meio ambiente)” (p.138). 

Sobre essa visão naturalista, Carvalho (2008a) argumenta que ela traz como 

consequência 

 

[...] a redução do meio ambiente a apenas uma de suas dimensões, 

desprezando a riqueza da permanente interação entre natureza e cultura 

humana. O caráter histórico e sempre dinâmico das relações humanas e da 

cultura com o meio ambiente está fora desse horizonte de compreensão, o 

que impede, consequentemente, que se vislumbre outras soluções para o 

problema ambiental (p. 38). 

 

Outra tendência relevada pelos professores envolve uma concepção antropocêntrica 

de meio ambiente, na qual a utilidade dos recursos naturais para a sobrevivência do homem é 

enfatizada, ou seja, nesta concepção o homem é o elemento central, como pode ser 

evidenciado na concepção de P1 e P18. 

 

É a vida representada pelos recursos que a natureza nos oferece. (P1)  

 

Meio Ambiente é tudo que está a nossa volta. (P18) 
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A concepção de P1 aponta para um entendimento de meio ambiente não apenas em 

uma perspectiva naturalista, focada nos recursos naturais, como também numa visão de ser 

humano externo à natureza e como beneficiário do que ela lhe oferece. Já a colocação de P18 

indica a centralidade do homem na relação com a natureza, revelando uma perspectiva 

antropocêntrica de meio ambiente. 

Dentro das concepções apresentadas pelos educadores uma delas apresentou um 

enfoque que mais se aproximou da visão complexa de meio ambiente. Essa visão estabelece 

uma relação recíproca entre natureza e sociedade e pode ser percebida na concepção do P16: 

 

O Meio Ambiente é o Espaço Geográfico, local ou global, onde o indivíduo reside ou se 

relaciona, com toda sua biodiversidade e suas relações. As questões relacionadas as relações 

sociais e econômicas, neste contexto, também fazem parte do meio ambiente. (P16) 

 

Pode-se inferir que P16, apesar de definir meio ambiente como espaço geográfico, 

busca superar a visão restrita aos aspectos naturais ao incluir nela as relações sociais e 

econômicas, questões relevantes e que perfazem a complexidade das questões ambientais. 

Como as concepções de Educação Ambiental estão diretamente relacionadas com 

visão de meio ambiente dos sujeitos, procurou-se saber como os educadores concebiam a EA. 

Foi identificado que a maioria dos docentes concebe a Educação Ambiental dentro de uma 

perspectiva conservadora, como pode ser identificada na colocação de P4. 

 

A forma como conservamos, preservamos e lidamos com tudo o que nos cerca: o ar, os rios, 

mares, praias, animais, árvores, etc. Precisamos de tudo isso para termos uma qualidade de 

vida melhor, mais saudável. (P4) 

 

No universo dos professores que conceberam a Educação Ambiental dentro de uma 

abordagem convencional/conservadora, percebe-se que existem concepções que dão ênfase a 

alguns aspectos específicos dessa abordagem tradicional. 

Algumas concepções dão enfoque à transmissão de conhecimentos, como pode ser 

percebido nas colocações de P5. 

 

Informações sobre o meio ambiente e as formas de preservação do mesmo associados a sua 

importância. (P5) 
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Sobre as concepções conservadoras enfatizadas pela transmissão de conhecimentos, 

Tozoni-Reis (2008) coloca que estas valorizam o caráter informativo do ensino e que a 

conscientização se esgota na aquisição e pela transmissão de conhecimentos. 

Percebe-se, ainda, que alguns professores consideram a importância dos valores e do 

respeito ao meio ambiente, dando um tom afetivo-emocional ao discurso, representado na 

concepção de P2. 

 

O respeito que o ser humano deve ter pelo meio o qual o cerca. (P2) 

 

Já aqueles que relacionam a Educação Ambiental diretamente à transmissão de 

conhecimentos e mudanças comportamentais apresentam um tom lógico-formal, o que pode 

ser evidenciado nas concepções de P1 e P6. 

 

É o processo de ensino e aprendizagem referentes aos aspectos ligados ao meio ambiente. 

(P1) 

 

Educação Ambiental é o cuidado que todos nós devemos ter com o lugar onde vivemos e a 

responsabilidade de transmitir esses cuidados. (P6) 

 

Ao reduzir as práticas de EA aos aspectos comportamentais, os educadores reforçam 

uma visão ingênua de que transmitindo o conhecimento correto fará com que ele compreenda 

os problemas do meio ambiente e transforme o seu comportamento e também a sociedade. 

Sobre este aspecto, Loureiro (2004a) argumenta que a educação como ato comportamental 

pouco articulado à ação coletiva e à problematização e transformação da realidade de vida, 

despolitiza a práxis educativa. Essa ênfase no aspecto comportamental dos indivíduos é 

também criticada por Carvalho (2008a). A autora coloca que é necessário reconhecer que 

 

[...] gerar comportamentos individuais ordeiros, preocupados com a limpeza 

de uma área ou com a economia de recursos ambientais como a água ou a 

energia elétrica, pode ser socialmente desejável e útil, mas não significa 

necessariamente que tais comportamentos sejam integrados na formação de 

uma atitude ecológica e cidadã. Esta implicaria em desenvolver capacidades 

e sensibilidades para identificar e compreender os problemas ambientais, 

para mobilizar-se, no intuito de fazer-lhes frente, e, sobretudo, para 

comprometer-se com a tomada de decisões, entendendo o ambiente como 

uma rede de relações entre sociedade e natureza (p. 181). 
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Em contrapartida, foi possível identificar algumas concepções que se aproximaram da 

perspectiva crítica de Educação Ambiental, tal como pode ser identificado nas seguintes 

concepções: 

 

É a educação matriz que estrutura a educação para a vida, é a educação que fundamenta o 

ser em suas diferentes relações sociais, políticas, econômicas e naturais. (P15) 

 

Tem o objetivo de desenvolver competências e habilidades aos alunos para compreender, 

discutir, intervir, mudar as questões ambientais de nossa sociedade. (P16) 

 

A concepção de P15 aproxima-se de uma abordagem crítica por compreender que a 

EA envolve diversos aspectos e não apenas as relações com o ambiente natural. Enquanto a 

de P16, ao fazer a articulação entre “compreender, discutir, intervir, mudar” sugere que 

educar ambientalmente não é só obter conhecimentos, mas buscar a compreensão, a discussão 

e, sobretudo, mobilizar processos de intervenção sobre a realidade. Essa compreensão é de 

grande importância para a construção de um projeto crítico de Educação Ambiental, 

apontando para a formação de um “sujeito ecológico” (CARVALHO, 2008a) capaz de 

identificar e problematizar as questões socioambientais, sabendo agir diante delas. Nesse 

sentido, Guimarães (2004a) coloca que a EA Crítica deve estar voltada para “desvelar a 

realidade para, inserindo o processo educativo nela, contribuir na transformação da sociedade 

atual, assumindo de forma inalienável a sua dimensão política” (p. 32). 

 

 

3.2.3 Concepções sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

3.2.3.1 Formação dos professores 

 

 

Sobre a formação dos professores em Educação Ambiental, os dados revelaram que 

mais da metade dos docentes (52,6%) já teve contato com a temática ambiental em seus 

processos formativos, como pode ser visto no gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 – Formação (inicial e/ou continuada) para 

a temática ambiental 

 

Em contrapartida, ainda existe um número muito grande (47,4%) de docentes que 

nunca tiveram uma formação que abordasse essa temática. Esse fato contribui para reforçar 

uma tendência à fragilização da Educação Ambiental na escola. 

É evidente que apenas a formação não é suficiente. Faz-se necessário também discutir 

a qualidade dos processos formativos, questionando as suas bases teórico-epistemológicas e 

metodológicas, pois disso depende a forma como a EA será conduzida na escola e nos demais 

espaços socioeducativos. 

Cabe ressaltar, ainda, que os processos de formação nas universidades tem 

privilegiado os aspectos técnicos e instrumentais, deslocados das discussões críticas. Sobre 

este aspecto, Araújo (2004b) assevera que pensar a formação do professor para o trabalho 

com a Educação Ambiental supera a formação do profissional para resolver problemas de 

ensino/aprendizagem mediante recursos instrumentais e para selecionar meios técnicos mais 

apropriados para propósitos específicos. Segundo a autora, essa perspectiva não dá conta de 

responder questões que se apresentam em muitas situações concretas no cotidiano escolar e 

aos objetivos propostos pela educação para as transformações sociais. 

Nessa perspectiva, é preciso reorientar a formação dos docentes rompendo com a 

lógica capitalista e com os paradigmas dominantes, pois o processo educativo deve ser feito 

aderindo ao movimento da realidade social para transformá-la.  
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3.2.3.2 Temática ambiental nas aulas 

 

 

Foi possível identificar que 94,7% dos docentes abordam as questões ambientais em 

suas aulas. Esse dado é muito significativo, pois indica uma preocupação dos professores com 

a discussão dos temas relativos ao meio ambiente na escola. 

No entanto, das respostas obtidas nesta questão, foi possível observar que 63,2% dos 

professores abordam o tema de forma pontual e transitória e 31,5% tratam da questão 

ambiental de maneira permanente. Logo abaixo foram selecionados algmas respostas que 

ilustram essas duas formas de trabalhar a temática ambiental. 

 

a) Questões ambientais abordadas de forma pontual: 

Sim. Quando no desenvolvimento de algum assunto surge a oportunidade de falar sobre 

aspectos do meio ambiente, por exemplo, o Egito Antigo destaco da atualidade referente a 

água. (P1) 

Sim. Quando as catástrofes são temas dos noticiários. (P2) 

Às vezes. Quando em alguns assuntos é necessário colocar questões sobre aquecimento 

global, mudanças do clima, chuvas etc. e em outras questões do dia a dia como conservação 

dos rios, mangues, poluição, lixo nas ruas, praias, etc. (P4) 

Discutimos questões ambientais de maneira informal, também através de textos e 

principalmente quando ocorre algum fato que chame a nossa atenção. (P6) 

 

b) Questões ambientais abordadas de forma permanente: 

Sim. Sempre que abordo as questões históricas, os levo a refletir sobre a interferência do ser 

humano no meio ambiente durante o processo histórico e como isso o está afetando de forma 

positiva ou não. (P11) 

Todas as aulas – relacionando os conteúdos sempre com a questão ambiental. (P12) 

Sim, sempre. Utilizando textos, realizando debates a partir de textos e estudos de casos, 

apresentando entrevistas, solicitando a realização de pesquisa, apresentação de análise de 

textos. (P14) 

Sim. Permanente como tema transversal dos conteúdos discutidos em cada unidade. (P16) 

 

Apesar da preocupação dos docentes em tratar das questões ambientais em sala de 

aula, o que já é extremamente significativo para a inserção da Educação Ambiental, os dados 

já discutidos até aqui evidenciam que essa preocupação não chegou a criar nos educadores um 

entendimento de que a EA é um processo contínuo e que perpassa por diferentes formas de 

conhecimento, tendo em vista que a maioria dos professores concebe a Educação Ambiental 

numa perspectiva convencional/conservadora. Sobre este aspecto, Guimarães (2004a) coloca 

que é importante entender a EA como um trabalho processual e, por isso, “não pode ser um 
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seqüenciamento de intervenções pontuais, principalmente quando estas se dão com a 

exclusiva intenção de informar” (p. 139). 

 

 

3.2.3.3 Importância da dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Todos os professores pesquisados reconhecem que o trabalho com a EA é importante 

na Educação de Jovens e Adultos. Os argumentos que justificam esse reconhecimento foram 

diversos. A maioria dos professores colocam que a EA é importante, porém não ressaltam a 

especificidade da sua relação com a EJA, como pode ser visto nas colocações de P1 e P10. 

 

Sim. Porque é fundamental que todas as pessoas tenham conhecimento da importância do 

meio ambiente para a continuidade da vida no planeta. (P1) 

Deve ser trabalhado para lembrar sempre da preocupação e cuidado que se deve ter com o 

meio ambiente. (P10) 

 

No entanto, alguns professores suscitaram a importância da Educação Ambiental na 

EJA levando em consideração algumas particularidades que justificam a sua aproximação 

com a EA, a saber: 

 

a) Idade/Modalidade de ensino 

Sim. Porque a preservação do meio ambiente deve ser trabalhada em todas as modalidades 

de ensino. (P18) 

Sim, porque a aprendizagem não tem idade, assim como mudanças de atitudes. (P19) 

 

b)Importância na educação dos filhos 

Sim. Por serem alunos – pais e mães- educam seus filhos para trabalharem melhor o meio 

ambiente como também precisam se atualizar sobre os novos meios de se preservar o seu 

hábitat. (P9) 

 

As concepções acima colocadas mostram que os educadores conseguem perceber que 

os sujeitos da EJA, assim como os alunos de outras idades e níveis de ensino, tem o mesmo 

direito de serem educados ambientalmente. Isso representa um importante elemento para a 

inserção da Educação Ambiental nas turmas de jovens e adultos. Sem o reconhecimento do 

professor de que jovens e adultos podem e devem participar desse processo educativo, a EA 

dificilmente seria uma realidade na EJA. Ireland (2007) coloca que a inserção da Educação 
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Ambiental como parte integral do processo educativo não estabele limites nem de idade, nem 

de qualquer outra categoria excludente. Por este motivo, deve estar presente em todos os 

espaços socioeducativos. 

 

 

3.2.3.4 Práticas de Educação Ambiental desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos  

 

 

Sobre a realização de práticas que envolvessem a temática ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos, 68,4% dos docentes colocaram que já desenvolveram, sendo que 31,6% não 

o fizeram, como mostra o gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 2 – Prática desenvolvida com a temática 

ambiental na Educação de Jovens e Adultos 

 

Dos seis professores que disseram nunca terem realizado práticas com a temática 

ambiental na EJA (31,6%), cinco justificaram. Os argumentos utilizados podem ser 

observados nas respostas abaixo: 

 

Por uma questão de tempo. (P1) 

Deixo a cargo do professor de Ciências. (P2) 

A cada semestre são turmas diferentes e na EJA é necessário correr contra o tempo para dar 

os conteúdos mais específico. (P4) 

Tempo reduzido para apresentação do conteúdo disciplinar. Falta de uma política 

educacional de Sec. Educação para este tema. (P6) 
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Percebe-se que a preocupação com o tempo e com os conteúdos específicos estão 

presentes na maior parte dos discursos dos professores que não realizam prática com a 

temática ambiental na EJA. Esta constatação remete à concepção de Educação de Jovens e 

Adultos como aceleração e aligeiramento dos conteúdos e das práticas, sendo que estes 

conteúdos geralmente são construídos sob a lógica das grades currículares das turmas do 

ensino regular e que precisaram ser sintetizadas para os jovens e adultos. Partindo dessa 

concepção reducionista e conteudista, dificilmente esses professores conseguirão perceber a 

relevância da EA como um processo amplo que envolve diferentes formas de conhecimentos. 

Arroyo (2007b) já alertava que a organização dos tempos da EJA precisam ser 

interrogados. É preciso contextualizar e dar sentido aos conteúdos trabalhados, assim como 

flexibilizar os tempos na Educação de Jovens e Adultos, mesmo porque o tempo do jovem e 

do adulto popular não é compatível com o tempo inserido nas formas rígidas de aprender o 

conhecimento. 

A resposta de P2 revela mais uma vez a visão conservadora e naturalista da EA, pois 

associa o trabalho com a Educação Ambiental aos conhecimentos de uma disciplina 

específica, no caso, Ciências. Por trás dessa opção de não trabalhar a Educação Ambiental e 

deixá-la a cargo de um outro professor, pode estar também uma justificativa que esconde as 

próprias limitações no trato com a questão. 

Para saber como os professores concebem suas práticas em EA, foi pedido que eles 

descrevessem uma atividade que tivessem desenvolvido na EJA e que fosse considerada como 

Educação Ambiental. Cerca de 73,6% dos professores disseram que já realizou alguma prática 

e 26,4% afirmaram que não, como pode ser identificado no gráfico a seguir. 

 

 

Gráfico 3 – Atividade de Educação Ambiental desenvolvida  
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na Educação de Jovens e Adultos 
As atividades descritas pelos professores foram bastante variadas, a saber: debates; 

leitura, produção e interpretação de textos; exibição de vídeos; oficinas; excursões; atividades 

artísticas (maquetes, dramatizações, história em quadrinhos, paródias); seminários; Mostra 

Cultural; estudos de caso; apresentação de trabalhos. 

Alguns professores apenas citaram as atividades realizadas, sendo que outros fizeram a 

descrição das mesmas, como pode ser visto nos trechos abaixo. 

 

Organização de maquete sobre o processo de formação dos engenhos como era o ambiente 

antes e depois da produção de cana-de-açúcar com a degradação do solo, destruição da 

fauna e flora da mata Atlântica. (P11) 

 

Viagem de estudo ao sertão de Sergipe, observando a mudança da paisagem natural e a ação 

do homem no meio ambiente. Conhecer Xingó é perceber o quanto o homem é capaz de 

construir e destruir. (P13) 

 

Nas descrições dos professores percebe-se que eles conseguem relacionar a temática 

ambiental com os conteúdos de suas disciplinas. Foi possível identificar também que a maior 

parte das atividades desenvolvidas pelos docentes enfoca os aspectos naturais e enfatiza as 

relações homem-natureza dentro de uma perspectiva preservacionista. Araújo (2004b) coloca 

que essa prática educativa traz intrinsecamente a finalidade de deixar para as gerações futuras 

um ambiente preservado, buscando sensibilizar os indivíduos para uma relação de 

preservação dos recursos naturais, reduzindo os problemas ambientais à conduta do ser 

humano no meio ambiente. 

A descrição da atividade de P16 chama a atenção por alguns aspectos importantes. 

Primeiro por trazer uma proposta que visualiza a Educação Ambiental para além das práticas 

preservacionistas. Em segundo, por possibilitar o movimento de problematização e 

questionamento da realidade concreta de forma que a reflexão seja inserida no cotidiano 

daqueles que estão vivenciando a intervenção do processo educativo. 

 

Após discutir em sala de aula questões relacionadas ao meio ambiente, focando do local para 

o global. É solicitado aos alunos que efetue levantamento no bairro onde reside dos 

principais problemas ambientais. Em sala de aula apresentado pelos alunos, inclusive com 

possíveis soluções na visão do aluno. O aluno também deve discutir como ele está inserido 

neste problema. Como ele pode contribuir para amenizar o problema. (P16) 
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Essa proposta descrita por P16 abre possibilidades para “a formação de um sujeito 

capaz de “ler” seu ambiente e interpretar as relações, os conflitos e os problemas aí presentes” 

(CARVALHO, 2008a). Esse é um importante caminho para a concretização de uma Educação 

Ambiental mais crítica e voltada para a construção da cidadania. 

Uma questão relevante que ainda pode ser inserida na descrição das atividades de 

Educação Ambiental na EJA refere-se à relação que os professores fazem entre discutir 

questões ambientais nas aulas e realizar atividades de EA. Comparando os dados das 

categorias dos tópicos 3.2.3.2 e 3.2.3.4 desta análise, verifica-se que há uma variação nos 

números. Ao responder se abordam a questão ambiental em sala de aula, 94,7% dos 

educadores disseram que sim. Quando foi solicitado a descrição de uma prática de EA nas 

turmas da EJA, essa porcentagem caiu para 73,3%. Supõe-se que uma parte desses docentes 

entenda a Educação Ambiental como um processo mais complexo e que não se limita ao trato 

das questões ambientais de forma pontual e transitória. 

Com base nos dados dos questionários, foi possível identificar que nas concepções dos 

professores prevaleceu: uma compreensão da EJA dentro do paradigma compensatório; as 

perspectivas naturalistas e antropocêntricas de meio ambiente; a ênfase na Educação 

Ambiental de caráter conservador/comportamentalista, centrada no indivíduo e com a 

finalidade conteudista e informativa de transmissão de conhecimento; as atividades pontuais 

de EA e a falta de formação da maioria dos professores para esta perspectiva. 

As análises dos questionários foram significativas no sentido de desvelar alguns 

aspectos fundamentais sobre as concepções dos professores que atuam no EJAEM do Centro 

de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa. Os dados ajudaram a traçar um panorama, ainda 

que não aprofundado, de como os docentes pensam e/ou inserem a dimensão ambiental na 

EJA, possibilitando não só um maior conhecimento da realidade estudada, como também as 

condições para a seleção dos professores que foram entrevistados posteriormente. 

 

 

3.3 Análise das entrevistas 

 

 

3.3.1 Concepções da Educação de Jovens e Adultos 
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Objetivando conhecer as concepções que envolvem as relações que os professores 

estabelecem com a Educação de Jovens e Adultos, foi solicitado que eles falassem sobre a 

EJA, relatando como a percebem e como atuam na mesma. As respostas dadas a esta questão 

foram organizadas em 4 subcategorias, conforme o quadro a seguir. 

 

 

Categoria 1: Concepções 

da Educação de Jovens e 

Adultos 

Subcategorias 

Caracterização dos professores entrevistados 

Relações com a Educação de Jovens e Adultos 

Concepções dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos 

Dificuldades e desafios do trabalho com a Educação de 

Jovens e Adultos 
Quadro 2 – Subcategorias de análise em relação às concepções dos professores sobre a EJA 

 

 

3.3.1.1 Caracterização dos professores entrevistados 

 

 

Ao relatarem sobre a Educação de Jovens e Adultos, os professores colocaram em seus 

depoimentos um pouco sobre a sua formação e seu tempo de trabalho na EJA. Dessa forma, 

os docentes foram identificados conforme o quadro a seguir. 

 

Professor (P) 
Tempo de 

ensino na EJA 

Disciplina que 

leciona 

Professor 1 (P1) 5 anos História  

Professor 2 (P2) 8 anos Português  

Professor 3 (P3) 16 anos Biologia  

Professor 4 (P4) 10 anos Geografia  

Professor 5 (P5) 2 anos História  

Professor 6 (P6) 22 anos Geografia/Sociologia 

Professor 7 (P7) 22 anos Geografia 

Professor 8 (P8) 7 anos Português 
Quadro 3 – Tempo de ensino na EJA e disciplinas lecionadas. 

 

Todos os professores entrevistados têm nível superior compatível com a disciplina que 

lecionam. Dos oito professores, seis revelaram possuir pós-graduação, sendo que dois 

concluíram curso de mestrado, um está com mestrado em andamento e dois possuem curso de 

especialização. Com relação ao tempo de atuação dos professores na Educação de Jovens e 

Adultos, constatou-se que esse tempo varia de 2 a 22 anos, conforme o quadro mostrado 
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anteriormente. No que se refere ao turno de trabalho, quatro dos docentes entrevistados 

lecionam no turno matutino, um atua no vespertino, um trabalha no turno noturno e um divide 

a sua carga horária lecionando pela manhã e à noite. 

 

 

3.3.1.2 Relações com a Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Ao colocarem as suas relações com a EJA, os professores deram ênfase às dificuldades 

e aos desafios que enfrentam na prática diária. Dentre os mais citados, identificou-se: a) a 

dificuldade inicial com o trabalho na Educação de Jovens e Adultos; b) a necessidade de 

formação dos professores; c) a questão do tempo de aprendizagem na EJA; e d) a mudança de 

perfil dos alunos. 

Ao iniciarem o trabalho na Educação de Jovens e Adultos, os docentes colocaram que 

tiveram algumas dificuldades e limitações, como pode ser identificado no depoimento de P1. 

 

Chegando na escola, me deparei com uma realidade bem diferente daquela que tinha 

vivenciado até aquele momento. Não sabia como começar. Tentei me informar com algumas 

pessoas que já haviam trabalhado na EJA e passei a executar o meu trabalho de acordo com 

as condições oferecidas. (P1) 

 

Infere-se que a dificuldade encontrada por P1 pode estar relacionada com a falta de 

uma formação inicial para o trabalho com a EJA, tendo em vista que todos os professores 

entrevistados revelaram essa ausência. O relatório final do Seminário Nacional sobre 

Formação de Educadores de Jovens e Adultos, coordenado por Maria Clara Di Pierro, traz 

que a formação acadêmica dos educadores da EJA nem sempre antecede a prática docente. 

“Não raras vezes, o educador, qualquer que seja sua escolaridade, constitui-se na prática e, 

desafiado por ela, procura a formação acadêmica, que, nesse caso, não pode ser denominada 

“inicial”” (DI PIERRO, 2006, p. 283). O relatório ainda apresenta a inexistência de políticas 

públicas e diretrizes para a formação de educadores de jovens e adultos. Este fato pode ser 

identificando na fala de P8, em que o professor faz a relação entre a falta de preparação com a 

ausência de políticas públicas. 

 



CAPÍTULO 3 – DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

121 

 

A gente sabe que quando se fala em Educação de Jovens e Adultos hoje no Brasil é um pouco 

complicado, porque a gente sabe que, infelizmente, em alguns estados, principalmente no 

nosso estado de Sergipe, não existe uma política efetiva para a EJA e para a formação do 

professor. Então, isso agrava um pouco o nosso trabalho dentro da sala de aula. Quando a 

gente vai trabalhar com Educação de Jovens e Adultos, a gente vai trabalhar de acordo com 

as nossas concepções, a partir da realidade que encontramos e vai moldando nossos 

trabalhos em cima dessa realidade. (P8) 

 

Sobre a questão suscitada por P8, Arroyo (2006) coloca que não há políticas fechadas 

de formação de educadores da EJA, porque ainda não existem políticas muito bem definidas 

para a própria Educação de Jovens e Adultos. Segundo o autor, “o caráter universalista, 

generalista dos modelos de formação de educadores e o caráter histórico desconfigurado da 

EJA explica por que não temos uma tradição de um perfil de jovens e adultos e de sua 

formação” (p. 18). Neste sentido, o relatório final do Seminário Nacional para a Formação de 

Educadores de Jovens e Adultos aponta a necessidade de formação dos educadores e sugere 

que 

 

Tanto para a formação de pedagogos quanto para a formação de outros 

licenciados, deve-se considerar ainda a possibilidade de se transversalizar a 

construção de uma compreensão dos jovens e dos adultos – alunos e alunas 

da EJA – como sujeitos da aprendizagem, inserindo nas ementas das 

diversas disciplinas, ou em disciplinas específicas, ao longo dos currículos, a 

abordagem de questões relativas à formação do educador de jovens e adultos 

(DI PIERRO, 2006, p. 285). 

 

Com relação à formação continuada em EJA, seis professores disseram ter tido acesso 

a algum curso de aperfeiçoamento (Quadro 4). No entanto, a maioria dos relatos revelou que a 

participação em cursos de formação é feita de forma pontual e esporádica, não constituindo, 

assim, uma formação continuada. Di Pierro (2006) coloca que 

 

A formação de educadores em serviço não pode ser esporádica ou 

descontínua; precisa ser permanente e sistemática, já que requer tempo de 

amadurecimento e de sedimentação para que venha a incidir não apenas 

sobre os conhecimentos e as competências, mas também sobre os valores e 

as atitudes do educador (p. 287). 
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Professores Formação Continuada em EJA 

P1 Não participou de formação continuada. 

P2 Participou de cursos e seminários.  

P3 
Fez cursos de capacitação, mas não revelou a instância 

promotora. 

P4 
Fez cursos no início da carreira, fornecidos pelo Departamento 

de Educação (DED). 

P5 Não participou de formação continuada. 

P6 

Fez especialização em Educação de Jovens e Adultos com 

financiamento próprio e participou de cursos de formação no 

início da carreira, fornecidos pela Secretaria de Estado da 

Educação. 

P7 Fez cursos fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação. 

P8 

Participou de eventos acadêmicos (congressos, seminários) e 

cursa mestrado, tendo a Educação de Jovens e Adultos como 

temática de estudo. 
Quadro 4 – Formação continuada de professores em EJA. 

 

Ao relatarem sobre seus processos de formação, alguns professores chegaram a tecer 

comentários a respeito da ausência de discussão sobre a Educação de Jovens e Adultos, tanto 

na universidade, quanto no serviço profissional. Nesse sentido, P4 coloca: 

 

A universidade não prepara ninguém pra isso nas graduações, eu, particularmente 

desconheço. [...] acho que tem que começar pela universidade. Às vezes a gente recebe 

estagiários aqui da UFS pra trabalharem com EJAEM ou EJAEF e eles tem uma dificuldade 

grande com esse tipo de clientela. Na grade curricular do curso nós fizemos as disciplinas de 

Didática, as Psicologias, mas, especificamente, disciplinas que abordem a Educação de 

Jovens e Adultos, não existem. (P4) 

 

Sobre a formação na universidade, P6 acrescenta ainda: 

 

[...] até hoje eu não consigo ver nas universidades, sejam particulares ou na Federal, a EJA. 

Você estuda legislação da EJA, mas a EJA como foco mesmo só se tiver algum docente na 

universidade que tem um interesse em estar discutindo isso. Isso é assim desde a minha época 

e eu não consigo ver hoje também. (P6) 

 

As questões suscitadas por P4 e P6 chamam atenção para o desencontro da realidade 

vivenciada pelos professores e do que está previsto na legislação e nos documentos oficiais, 
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nos quais está explicitada a garantia de formação aos profissionais da educação. A LDB/1996, 

apesar de não mencionar formação específica de professores no capítulo reservado à 

Educação de Jovens e Adultos, explicita em seu artigo 61 a garantia de formação de 

profissionais da educação, atendendo aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino, levando em consideração as características de cada fase do desenvolvimento humano.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos também 

enfatizam a formação de professores e estabelecem no item VIII que o preparo docente deve 

atender à complexidade diferencial da Educação de Jovens e Adultos e ressalta o dever da 

universidade e dos sistemas de ensino para com a formação de educadores. 

 

As instituições de nível superior, sobretudo as universidades, têm o dever de 

se integrar no resgate desta dívida social abrindo espaços para a formação de 

professores, recuperando experiências significativas, produzindo material 

didático e veiculando, em suas emissoras de rádio e de televisão, programas 

que contemplem o disposto no art. 221 da Constituição Federal de 

atendimento a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. No 

caso dos sistemas públicos, nunca é demais lembrar o art. 67 da LDB e, para 

todos os estabelecimentos privados ou públicos, o princípio da valorização 

do profissional da educação escolar posto na Constituição e na LDB 

(BRASIL, 2000). 

 

Mesmo com a existência de uma orientação para a formação de professores nos 

documentos oficiais, os professores ressaltam em seus depoimentos a carência de 

oportunidades para o seu aperfeiçoamento profissional, o que não vem contribuindo para um 

melhor trabalho na Educação de Jovens e Adultos. Quando P8 trouxe à tona a inexistência de 

uma política efetiva de EJA e, principalmente, de uma formação qualificada dos profissionais 

de Educação, isso pode ser justificado também pela ausência e pelas fragilidades nos 

documentos que orientam o funcionamento da Educação de Jovens e Adultos no estado de 

Sergipe e também no Centro de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa, mais precisamente 

no que diz respeito ao preparo docente.  

Na resolução 201/2000/CCE que dispõe sobre a Educação de Jovens e Adultos no 

sistema de ensino do Estado de Sergipe não existe menção à formação de professores. Essa 

ausência também pode ser observada no Projeto do Ensino Médio e no Projeto de 

Reestruturação Funcional do CREJA Prof. Severino Uchôa. No entanto, um enfoque tímido 

sobre o preparo de educadores foi dado no Projeto Político-pedagógico da escola que traz em 

um dos seus objetivos “viabilizar, com a participação da Secretaria do Estado da Educação e 
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outros órgãos centrais, a participação dos professores, técnicos e demais servidores em cursos 

e seminários” (SERGIPE, 2008). 

As diretrizes curriculares das diferentes áreas de ensino também não consideram em 

seus textos as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, o que caracteriza uma 

negligência, contribuindo, dessa forma, com práticas educativas que reforçam a ideia de 

transposição do modelo de ensino regular para a EJA. 

Negligenciar as especificidades da Educação de Jovens e Adultos nos cursos de 

formação inicial e continuada de educadores traz como consequência o comprometimento do 

trabalho docente e o sentido de se ensinar na EJA, pois como bem coloca Soares (2007), a 

garantia das condições de acesso e permanência passa pela qualidade da educação da qual a 

formação do professor é componente. “Pensar na preparação desse educador é profissionalizar 

um campo tratado como “provisório”, concebendo a população a ser atendida como 

“residual”.” (ibid., p. 284). 

Vale ressaltar que não é suficiente que a universidade e os órgãos governamentais 

promovam a formação de professores, mas é preciso também discutir como essa formação 

será direcionada, tendo em vista as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, como 

P8 chama atenção: 

 

[...] quando se fala de formação, tem que ver que tipo de formação estão querendo, 

principalmente o Estado e até a própria escola. Que formação é essa? Acho que tem que se 

pensar nisso. Se tivesse uma formação para o professor de EJA, que tipo de formação seria? 

Porque se não for uma formação dentro de uma perspectiva mais crítica, mais fundamentada, 

não adianta dizer que tem cursos de EJA. Pra que realidade de EJA? Com que fundamento? 

Há uma visão crítica e construtiva para essa realidade? Então, é por aí...[...] (P8) 

 

Sobre os processos de formação de educadores de jovens e de adultos, Arroyo (2006) 

argumenta que é fundamental que se reconheça primeiramente as especificidades da Educação 

de Jovens e Adultos e, a partir daí, que fosse pensada uma política específica de formação 

docente que evitasse modelos universais e que tivesse como referência a vida dos educandos, 

reconhecendo seus valores, sua cultura, seus saberes, seu conhecimento sobre o trabalho e 

sobre si mesmo. Uma política efetiva de formação de professores deve enfatizar os 

conhecimentos vivos dos sujeitos que são  

 

“os conhecimentos do trabalho, da história, da segregação, da exclusão, da 

experiência, da cultura e da natureza. Todos esses são os conhecimentos 
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coletivos que eles aprendem em suas lutas coletivas, os saberes coletivos, de 

direitos e que na EJA têm de aprender a ressignificar e a organizar à luz do 

conhecimento histórico” (ARROYO, 2006, p. 31). 

 

Giovanetti (2007) acrescenta ainda que é imprescindível o aprofundamento do debate 

em torno das questões fundantes de uma educação voltada para as camadas populares. Dessa 

forma, um diálogo com as ciências sociais traz importantes contribuições para a formação de 

professores, na medida em que fornece elementos de compreensão da densa e complexa trama 

das relações sociais. 

Sobre este aspecto, as experiências dos educadores populares também oferecem 

contribuições significativas na medida em que visam politizar o processo educativo e ampliar 

a compreensão da prática pedagógica para além dos muros escolares, compreendendo os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos como sujeitos sociais que, como coloca Arroyo 

(2006), “vivenciam situações de opressão, exclusão, marginalização, condenados à 

sobrevivência, que buscam horizontes de liberdade e emancipação no trabalho e na educação” 

(p. 23). Essa perspectiva deve guiar os processos de formação dos educadores para que se 

estabeleçam as conexões entre coletividades e subjetividades e os processos sociopolíticos 

mais amplos. 

Vale ressaltar que os processos de formação de professores devem estar 

acompanhados das condições objetivas adequadas para a realização do trabalho educativo, 

pois a precarização e o improviso – citado por alguns professores entrevistados – ainda 

persistem, evidenciando que ainda não há nas políticas públicas um reconhecimento da 

especificidade formativa da Educação de Jovens e Adultos. 

No que se refere às relações dos professores com a Educação de Jovens e Adultos, 

outra questão suscitada diz respeito ao tempo de aprendizagem na EJA. Alguns professores 

enfatizaram o pouco tempo para trabalharem os conteúdos da disciplina lecionada, como pode 

ser observado no depoimento de P1: 

 

A disciplina de História é oferecida apenas por um semestre e isso me deixa muito 

angustiada, porque não consigo trabalhar os conteúdos que deveriam ser trabalhados em tão 

pouco tempo. (P1) 

 

No depoimento acima, há uma preocupação com o tempo e a demanda dos conteúdos 

específicos que precisam ser trabalhados com os alunos. Sobre este aspecto, Arroyo (2007b) 

alerta que a organização dos tempos da Educação de Jovens e Adultos precisam ser 
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interrogados. Faz-se necessário contextualizar e dar sentido aos conteúdos trabalhados na 

EJA, assim como flexibilizar os tempos para a aprendizagem, porque o tempo do jovem e do 

adulto popular não é compatível com o tempo inserido nas formas rígidas de aprender o 

conhecimento. Dessa forma, as dificuldades e os limites dos professores dificilmente serão 

superados se as lógicas temporais sob as quais os cursos são organizados e a falta de 

flexibilização na Educação de Jovens e Adultos não forem questionadas. 

Um esforço pela busca da flexibilização no processo educativo da EJA foi identificado 

nos depoimentos de alguns professores entrevistados, como pode ser observado no trecho a 

seguir. 

 

[...] temos que sair desse padrão de ensino regular, de 20 semanas, de 200 dias letivos... Eles 

não conseguem entender isso. Tem que transformar a EJA de uma forma que eles consigam se 

identificar, se interessar pelas disciplinas, pelos conteúdos. (P6) 

 

O depoimento de P6 demonstra que esse professor tem percebido que os sujeitos da 

EJA devem vivenciar uma outra lógica de formação. Em alguns depoimentos, os docentes 

explicitam o entendimento de que uma das formas de flexibilizar o currículo e os processos de 

aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos é estabelecer um diálogo entre os saberes 

escolares e os saberes sociais produzidos fora da escola, relacionando os conteúdos com 

elementos da vida dos alunos, como pode ser identificados na fala de P8. 

 

A gente sabe que cada sala de aula tem suas diversidades, mas eu acho que na Educação de 

Jovens e Adultos tem bem mais e isso é mais complexo para o professor trabalhar, porque nós 

trabalhamos com conteúdo que, infelizmente, não é um conteúdo que venha abraçar todas 

essas diversidades. Então, o professor tem que estar atento e perceber que esse currículo tem 

que ser modificado para essas diversidades que tem numa sala de jovens e adultos e esses 

conteúdos que, por sua vez, às vezes são um pouco infantilizados, a gente deve moldar isso 

para as necessidades desses alunos que possuem um rico potencial, mas que precisam de 

estímulos por parte da escola para que eles se identifiquem com ela e resgatem a sua 

cidadania. (P8) 

 

Em seu depoimento, P8 coloca a necessidade de uma flexibilização curricular no 

processo de formação de jovens e adultos. Para Di Pierro (2005), essa flexibilidade é 

fundamental para que os programas respondam às necessidades de sujeitos sociais diversos, 

pois o papel da EJA não pode ser limitado ao suprimento de carências de escolarização, mas 

deve ampliar-se para garantir os direitos reais dos sujeitos que a frequentam, rompendo, dessa 

forma, com o paradigma compensatório que inspira o modelo escolarizado de correção de 
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fluxo escolar e que acaba por transpor inadequadamente os modelos de formação da escola 

regular para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

3.3.1.3 Concepções sobre sujeitos da Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Ao serem questionados sobre os sujeitos que frequentam a Educação de Jovens e 

Adultos, os professores traçaram perfis diferenciados dos alunos. Os docentes que atuam no 

turno da noite (P5 e P6) apontaram que os jovens e adultos são, na maioria, trabalhadores. Já 

os docentes que trabalham pela manhã (P1, P2, P3, P8) e pela tarde (P4) revelaram que, 

apesar de existirem alunos trabalhadores nestes turnos, tem prevalecido um grande número de 

jovens que não trabalham, sendo que muitos deles estão buscando inserção no mercado de 

trabalho. 

Nos depoimentos, os professores apontaram algumas motivações que fizeram com que 

jovens e adultos procurassem o curso da EJA. O retorno motivado pelas exigências do 

mercado de trabalho estava na fala de todos os professores, com exceção do depoimento de 

P2. Sobre este aspecto, P5 e P7 argumentam: 

 

Alguns me relatam que estão fazendo a EJA, porque o trabalho está exigindo. Então, pra que 

ele possa crescer na empresa, é necessário que ele tenha o Ensino Médio ou Ensino 

Fundamental e assim sucessivamente. Eles procuram a EJA por conta disso, para poder 

crescer no trabalho, para poder ter uma perspectiva melhor. (P5) 

 

Na escola eles vão simplesmente buscar o certificado de conclusão pra abrir espaços no 

mercado de trabalho. Alguns na escola fazem cursos paralelos de profissionalização 

(telemarketing, informática básica). Tem até o Instituto Luciano Barreto que está colocando 

esse pessoal para fazer os cursos extras para justamente enquadrar esses meninos no 

mercado de trabalho, porque a preocupação maior dele é ir para o mercado de trabalho e 

eles precisam ter um certificado. (P7) 

 

As colocações de P5 e P7 evidenciam que muitos jovens e adultos buscam na 

educação uma via de inserção ou ascensão no mercado de trabalho, visando melhorar suas 

condições de vida. No entanto, existem condicionantes políticos e econômicos que estão por 

trás da crença que esses sujeitos depositam na educação, através da qual eles terão acesso a 

certificados e, consequentemente, conseguirão uma vaga no mercado de trabalho.  
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Rummert (2007), em seus estudos sobre a educação de jovens e adultos trabalhadores 

brasileiros no século XXI, ajuda a desvelar as contradições do sistema que, por um lado, 

convive com altos índices de analfabetismo (absoluto e funcional), com baixas taxas de 

conclusões do Ensino Fundamental e de acesso ao Ensino Médio e, por outro, segue com o 

discurso de atribuir à educação o ônus de colocar o país em lugar de destaque no cenário 

internacional. Dessa forma, são ofertadas oportunidades que propiciam à população a crença 

de estar recebendo do Estado a chance de superar, no plano individual, as marcas do modelo 

socioeconômico. Assim, “as frações mais frágeis e vulneráveis da classe trabalhadora são alvo 

de políticas frágeis e passíveis de rápida descontinuidade” (RUMMERT, 2007, p. 38). 

Nesse contexto, o Estado projeta uma educação voltada para os indivíduos da classe 

trabalhadora (mais precisamente para jovens e adultos populares), com investimentos baixos e 

compatíveis com os papéis a serem desempenhados por eles no cenário produtivo. Dessa 

forma, os cursos de EJA, quando pensados para a formação profissional, não têm 

proporcionado a articulação do conhecimento com o processo produtivo, enfatizando o caráter 

meramente técnico da formação para o trabalho. 

Saviani (2007), inspirado na ideia de trabalho como princípio educativo, coloca que a 

organização do ensino deve propiciar aos educandos o domínio dos fundamentos das técnicas 

diferenciadas utilizadas na produção e não o simples adestramento em técnicas produtivas. 

Para o referido autor, trata-se de pensar em uma educação que possa unir instrução intelectual 

e trabalho produtivo, que são elementos indissociáveis. Para Ciavatta (2005), trata-se de 

“superar a redução da preparação do trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 

escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua 

apropriação histórico-social” (p. 2). 

Assim, é fundamental que a discussão sobre o trabalho esteja nos currículos da 

Educação de Jovens e Adultos e nos processos formativos dos educadores. Para Arroyo 

(2007b), um currículo que toma essa perspectiva como matriz formadora, precisa dar 

centralidade a conhecimentos que possibilitem os sujeitos a compreenderem o mundo do 

trabalho, sua história, sua precariedade, e “que os capacitem para ter mais opções nessas 

formas de trabalho e para se emancipar da instabilidade a que a sociedade os condena” (ibid., 

p. 10). 

Apesar de os professores apontarem a busca pela certificação para o trabalho como um 

das maiores motivações da procura dos alunos pela Educação de Jovens e Adultos, P8 elenca 
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outras motivações, tais como o resgate da escolaridade perdida pela exclusão do ensino 

regular e as questões pessoais (auto-estima do sujeito). 

 

[...] Nós temos alunos que voltam a estudar com o intuito de ingressar mais rápido no 

mercado de trabalho, mas temos também alunos que já vêm com uma experiência um pouco 

traumática das escolas do ensino regular de anos e mais anos de reprovação, temos aqueles 

alunos que voltam a estudar por questões pessoais de auto-estima. Então, quando a gente 

ingressa numa sala da EJA, a gente tem que levar em consideração todos esses objetivos. (P8) 

 

No depoimento de P8 pode ser identificada uma concepção menos restrita dos alunos 

da EJA, apontando que esses sujeitos não frequentam a escola apenas para obter um 

certificado, mas, como esse mesmo professor colocou anteriormente, são sujeitos que 

“possuem um rico potencial, mas que precisam de estímulos por parte da escola para que 

eles se identifiquem com ela e resgatem a sua cidadania” (P8). 

O universo da Educação de Jovens e Adultos é bastante diversificado e as motivações 

individuais e coletivas de seus sujeitos devem ser compreendidas para além da necessidade da 

formação para o trabalho. Nesse sentido, a tarefa da escola é a de maximizar as relações 

estabelecidas entre “reconhecimento cultural e redistribuição econômica” (RODRIGUES, 

2010). Nesse sentido, faz-se necessária a superação da visão compensatória da EJA, já 

discutida no capítulo anterior deste trabalho, que restringe os sujeitos aos processos de 

regulação do fluxo escolar e à aquisição de certificados para o mundo do trabalho, 

desconsiderando o seu amplo universo de interesses e necessidades. 

Ao colocarem suas concepções sobre os alunos da Educação de Jovens e Adultos, os 

professores suscitaram a diversidade de alunos quanto à faixa-etária e enfatizaram a questão 

do rejuvenescimento da população que frequenta a EJA, como pode ser observado no trecho 

abaixo. 

 

Antigamente, a gente sabia que logo no início, quando a Educação Jovens e Adultos entrou no 

sistema escolar, era mais direcionada aos adultos. Hoje estamos vendo muitos jovens de 16 e 

17 anos dentro da Educação de Jovens e Adultos que se afastam da escola por diferentes 

motivos, seja desde a questão do trabalho, por sustento da família, porque quer ingressar muito 

rápido no mercado de trabalho, por questões pessoais... Dessa forma, eles retornam à escola 

como uma forma de resgatar essas questões que ficaram no passado. (P8) 

 

Brunel (2004) realizou um estudo que buscou analisar a trajetória escolar de alguns 

jovens e os motivos que os fizeram a optar pela Educação de Jovens e Adultos. Segundo a 

autora, fatores pedagógicos, políticos, legais e estruturais fazem com que muitos jovens 
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procurem cada vez mais as escolas que fornecem cursos para jovens e adultos e a cada ano 

mais precocemente. Para a referida autora, os jovens inseridos na EJA vivem na instabilidade 

e na falta de perspectiva no futuro, decorrentes, principalmente, do modelo político e 

econômico atual, sendo que estes sujeitos “não acreditam mais nas promessas de mobilidade 

social que a modernidade tão bem propalou e em que as primeiras gerações do século XX 

acreditavam” (BRUNEL, 2004, p. 35). 

Excluídos da escola, desmotivados com ela e com eles mesmos, os jovens, por estarem 

em idade avançada para as turmas do ensino regular, são colocados pelo sistema nas turmas 

de EJA, sendo que as perspectivas e anseios desses sujeitos continuam sem serem atendidos. 

Esse fato traz um enorme desafio para os professores que, muitas vezes, nem estão preparados 

para lidar com as demandas dos adultos excluídos. O depoimento de P3 traz à tona esse 

desafio associado à mudança de perfil dos alunos e destaca a redução da idade do ingresso na 

Educação de Jovens e Adultos como uma justificativa para a presença dos jovens que, na 

visão desse professor, são “trabalhosos” e, por esse motivo, sente dificuldade de trabalhar 

com eles. 

 

[...] de alguns anos pra cá (poucos anos), a gente tem notado que a clientela tem modificado. 

Eu percebo isso muito no EJAEF, que é o Ensino Fundamental. Então eles reduziram a idade 

para entrar no ensino de EJA, então você tem alunos no EJAEF com 15 anos. Esses alunos que 

chegam no EJA com essa idade são alunos muito trabalhosos [...]. Então, a gente tem uma série 

de dificuldades de trabalhar com eles.[...] Hoje eu tenho mais dificuldade de trabalhar com 

esses alunos devido a essa questão da redução da idade. (P3) 

 

Segundo Brunel (2004), o fenômeno do rejuvenescimento da EJA começou a surgir no 

Brasil a partir dos anos 90 e coincidiu com uma época em que muitos jovens estavam em 

situação de extrema vulnerabilidade social. Como consequência, esses jovens abandonaram a 

escola regular ou permaneceram nela com defasagem idade-série e, posteriormente, 

amparados pela legislação
26

, ingressaram na EJA, como P3 chamou a atenção ao se referir à 

redução da idade de entrada na Educação de Jovens e Adultos. 

Sobre os motivos da presença de tantos jovens na EJA, P1 colocou que não atribui o 

fracasso do aluno à escola regular, mas ao comportamento do próprio sujeito educando, 

reforçado pelo sistema. 

 

                                                           
26

 LDB/1996 e Parecer 11/2000 – Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos 
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Eu não atribuo o fracasso desse aluno à escola do “ensino regular”, mas ao comportamento 

desenvolvido por ele motivado pelo próprio sistema, que tem uma grande preocupação só com 

números, (aprovação) e a EJA resolve o problema num curto espaço de tempo. (P1) 

 

O depoimento de P1 não problematiza os processos de exclusão vivenciados pelos 

jovens na escola regular. Leão e Pires (2007) chamam atenção para o fato de que a relação da 

juventude popular com a escola é ambígua e marcada pela tensão e desânimo e, muitas vezes, 

essa relação é vista de forma preconcebida pelos gestores e educadores e tendem a reduzir a 

postura dos jovens na escola à falta de interesse, à violência e à indisciplina. No entanto, o 

depoimento de P1 traz uma questão relevante sobre o sistema no que diz respeito às 

estatísticas escolares. Rummert (2007) argumenta que esse fato evidencia a subordinação da 

educação dos trabalhadores aos interesses do capital, quanto à valorização de medidas que 

alteram os indicadores estatísticos de baixa escolaridade (ênfase à certificação e à suplência 

para correção de fluxo), sem que se verifique o efetivo compromisso com a oferta de 

educação de qualidade para a classe trabalhadora. 

Nesse mesmo pensamento, Di Pierro (2010) argumenta que a redução da idade mínima 

e a padronização nacional da provas visam “flexibilizar o sistema e melhorar o fluxo escolar, 

facultando que um amplo contingente de pessoas jovens e adultas obtenha certificados da 

educação básica sem que os poderes públicos tenham que arcar com sua preparação” (p. 39). 

 

 

3.3.1.4 Dificuldades e desafios no trabalho com a Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Ainda discutindo sobre as concepções da EJA, foi solicitado que os professores 

informassem quais as dificuldades e os desafios enfrentados por eles no trabalho com a 

Educação de Jovens e Adultos. Metade dos docentes (P1, P4, P7 e P8) colocou a falta de 

recursos didáticos adequados como uma das maiores dificuldades, principalmente no que se 

refere ao livro didático. 

 

É a falta de recursos didáticos. Não dispomos de livros para o aluno e nenhum outro tipo de 

recurso que nos proporcione a execução de um trabalho diferente, motivador. (P1) 

Material didático adequado. Tem alguns livros bastante sucintos e a gente não sabe exatamente 

o que ensinar ao aluno de EJA. [...] Tem alguns livros de EJA na escola que muitas vezes fogem 
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da realidade dos alunos, mesmo assim são poucos os materiais na escola. Os livros, ou trazem 

demais ou trazem de menos. (P7) 

 

Essa inadequação de materiais colocada pelos professores, principalmente do livro 

didático, reflete a fragilidade das políticas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos. 

Sobre este aspecto, Rodrigues (2010), coloca que, quando existem, os recursos didáticos são 

inadequados para as necessidades dos alunos. Dessa forma, em termos de condições de 

trabalho escolar, a precarização persiste, porque “as políticas públicas continuam 

tangenciando os problemas de aprendizagem e, consequentemente, buscando soluções tópicas 

para a educação de jovens e adultos” (p. 54). 

Os professores 4 e 6 explicitam que a dificuldade está na organização atual da grade 

curricular do curso. Na visão de P4, além da inadequação do material didático, mais 

precisamente do livro – definido como “positivista” por não trabalhar a formação crítica –, 

esse professor levanta um questionamento sobre o currículo e a articulação deste com os 

objetivos da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Primeiro é o material didático apropriado Os livros tem uma visão extremamente positivista, 

não trabalha a formação crítica do aluno. [...] Outra questão é a grade curricular. Então, eu 

todo dia falo com a coordenação, com o pessoal da equipe técnica, qual é a cara da grade 

curricular do EJAEM? Muitas vezes entramos numa contradição, porque temos que seguir 

justamente para que o ENEM pede. Então, a gente prepara o aluno pra quê? Para o 

vestibular? O que temos que trabalhar com o aluno em sala de aula? [...] Então, na verdade, 

isso é ponto de estrangulamento que eu percebo. (P4) 

 

Para P6, o currículo escolar da Educação de Jovens e Adultos não deve ser pensado 

tomando como base o ensino regular. Além disso, o professor enfatiza a falta de uma 

“modernização” do ensino para atrair os alunos, bem como a necessidade de inserir na escola 

a discussão sobre o mundo do trabalho. 

 

O principal desafio é a estrutura curricular, porque a estrutura curricular é montada muito 

baseada na estrutura do Ensino Médio, isso é uma grande dificuldade, principalmente para o 

EJA noturno onde as aulas são montadas como se fosse o ensino normal [...]. Segundo, não tem 

nada de moderno, nada que atraia o aluno na escola. [...] Um outro desafio é aproximar o EJA 

do mundo do trabalho.(P6) 

 

As dificuldades enfrentadas pelos docentes no trabalho com a EJA evidenciam a 

fragilidade das políticas públicas e dos programas que negligenciam as especificidades e as 

necessidades reais dos sujeitos. Rodrigues (2010) tece críticas às péssimas condições do 
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trabalho na Educação de Jovens e Adultos e aponta como desafios a estrutura física 

inapropriada dos cursos, o material didático que não considera as experiências de 

aprendizagem dos sujeitos e o isolamento de professores para lidar com as desigualdades 

socioeducativas. 

Compreender as concepções dos professores sobre a EJA torna-se fundamental para 

elucidar as possibilidades e os limites da inserção da dimensão ambiental na escola, o que 

perpassa não só pela percepção do universo da Educação de Jovens e Adultos, mas também 

dos elementos que fundamentam a Educação Ambiental e que compõem a sua rede semântica. 

 

 

3.3.2 Concepções de elementos constitutivos da dimensão ambiental  

 

 

Para compreender as formulações teóricas dos professores sobre alguns conceitos 

fundamentais relacionados à dimensão ambiental, as subcategorias de análise utilizadas foram 

as concepções de meio ambiente, de sustentabilidade e de interdisciplinaridade. 

 

Categoria 2: Concepções de elementos 

constitutivos da dimensão ambiental  

Subcategorias 

Meio Ambiente 

Sustentabilidade 

Interdisciplinaridade 

Quadro 5 – Subcategorias de análise em relação às concepções sobre 

elementos fundamentais da dimensão ambiental 

 

 

3.3.2.1 Meio Ambiente 

 

 

A partir da análise dos depoimentos, foi possível identificar três concepções de meio 

ambiente, a naturalista,a antropocêntrica e a complexa. 

Dentro da concepção naturalista, foram identificadas duas tendências. A primeira 

enfatiza os aspectos naturais, ou seja, pensa o ambiente como um conjunto de elementos 

físicos, químicos, biológicos, excluindo outros elementos, tais como as questões políticas, 

éticas, culturais, etc. Nessa perspectiva, o meio ambiente é entendido como sinônimo de 



CAPÍTULO 3 – DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

134 

 

natureza. A segunda tendência traz uma concepção de ambiente em que a relação entre o ser 

humano e o mundo natural é questionada, pois o homem é visto como um destruidor em 

potencial da natureza e cuja relação com ela deve ser restabelecida, como forma de retomar 

uma essência pura que ficou perdida na objetivação do homem na natureza. 

Tozoni-Reis (2008) coloca que esta última tendência refere-se ao caráter idílico da 

relação homem-natureza, na qual há uma visão romantizada de reencontro do homem com o 

ambiente natural. A partir desta perspectiva, as soluções para os problemas ambientais seriam 

determinadas pela vontade subjetiva dos sujeitos que, mudando o comportamento 

(individual), restabelecerá a relação com a natureza e, consequentemente, haverá mudança 

ambiental. 

A concepção naturalista de meio ambiente foi observada na fala de P3: 

 
[...] Meio Ambiente, pra mim, já começa dentro de nós. Se eu não estou bem comigo mesmo, 

se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar do que está aí fora? [...] Eu tenho uma visão bem 

holística do que venha a ser meio ambiente, inclusive, eu acho que entra aí a questão de que 

já fiz curso de Filosofia Oriental, de Terapia Ayurvedica e trabalho com Yoga. Então, quando 

trabalho meio ambiente com meus alunos, eu trabalho sempre para eles olharem não só o 

conceito de meio ambiente como tudo que envolve os aspectos químicos, físicos, os seres vivos 

e tal. Eu faço isso, mas primeiro eu faço eles enxergarem eles mesmos.(P3) 

 

As colocações de P3 merecem dois destaques. O primeiro refere-se à concepção de 

meio ambiente ligada aos aspectos químicos, físicos e biológicos, desconsiderando os demais 

elementos constitutivos do meio ambiente. É comum encontrar essa visão entre os professores 

de Biologia (área de formação de P3), em que, geralmente, na sua formação inicial, o estudo 

do meio ambiente é reduzido à discussão de conceitos ecológicos e os problemas ambientais 

são pensados sob a lógica preservacionista e conservacionista. 

Outro ponto de destaque na fala de P3 diz respeito à visão holística de meio ambiente 

enfatizada pelo professor. Essa concepção “holística”, não claramente explicitada no 

depoimento, é bastante utilizada em alguns discursos atuais apoiados na ideia de que o mundo 

deve ser percebido como um todo integrado. No entanto, ao tratar de ambiente, P3 enfatiza o 

“ambiente interno”, trazendo essa perspectiva holística para o plano individual (“eu faço eles 

enxergarem eles mesmos”), excluindo a possibilidade de entendimento da complexidade 

ambiental. 

É possível identificar que o professor 3 tem uma preocupação com a sensibilização dos 

indivíduos, no entanto, perceber o meio ambiente de forma fragmentada, atomizada e acrítica 

não tem contribuído com a promoção de práticas que possam levar à mobilização dos sujeitos 
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para as ações na realidade concreta. Sendo assim, é fundamental refletir sobre as influências 

desse pensamento para a organização das práticas de Educação Ambiental, na medida em que 

traz problemas éticos, políticos e epistemológicos quando apropriados de forma simplificada e 

não-crítica, tendo como consequência o esvaziamento da dimensão sociopolítica e 

conscientizadora do pensamento ambiental. 

Nas entrevistas analisadas prevaleceu uma concepção antropocêntrica de meio 

ambiente (Quadro 6), identificada em expressões como “O meio ambiente é tudo que está a 

nossa volta” (P1) ou ainda “O meio ambiente somos nós” (P7). Essa concepção revela uma 

tendência em considerar a relação homem-natureza de forma desigual, através da qual o ser 

humano é o elemento central dessa relação, e enfoca também o caráter utilitarista da natureza. 

Nos depoimentos de P6 e P7 a visão antropocêntrica também foi identificada. Apesar 

dessas falas trazerem a ideia de homem como parte integrante da natureza (P7) e do urbano 

como elemento constitutivo do ambiente (P6), superando a perspectiva naturalista, ambos os 

depoimentos enfatizam a importância do meio ambiente para a sobrevivência da espécie 

humana, o que implica na visão de que apenas o ser humano está ameaçado, menosprezando 

os demais elementos que compõem o ambiente. Essa percepção tem forte influência do 

pensamento antropocêntrico e mostra a centralidade do homem na relação com a natureza. 

 

Meio Ambiente é nossa vida. Nós estamos inseridos nesse meio ambiente, a nível profissional, 

urbano, rural. Toda nossa sobrevivência está ligada diretamente ao meio ambiente. (P6) 

 

Os homens costumam se colocar fora do meio ambiente, mas somos parte integrante desse 

meio. A gente tem que ter a consciência de fazemos parte desse meio ambiente, que é tudo que 

envolve a nossa sobrevivência, é aquilo que dignifica a nossa existência, enfim, eu acho que 

isso é meio ambiente. (P7) 

 

Os depoimentos de P5 e P8 revelam uma visão de meio ambiente que se aproxima da 

complexa. Nessa perspectiva, o meio ambiente é concebido de forma global, composto de 

elementos que formam um todo indissociável, não levando em consideração somente os 

aspectos naturais, mas envolvendo também outros aspectos das relações do homem em 

sociedade. Essa percepção é imprescindível para o debate das questões ambientais, na medida 

em que incorpora elementos fundamentais que perfazem a totalidade da problemática 

ambiental, que é complexa. 

 



CAPÍTULO 3 – DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

136 

 

O meio ambiente pra mim não é só a questão da natureza. É também o ambiente que nós 

vivemos, que nós temos que preservar. Eu tenho essa concepção de meio ambiente, como um 

todo. É uma coisa global. [...] É tudo interligado. (P5) 

 
Meio ambiente envolve diversos elementos. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente 

não está se referindo apenas à natureza, mas também às relações do homem com a sociedade, 

do homem com sua comunidade mais restrita, do homem com sua família. Então, ele engloba 

vários aspectos. (P8) 

 

Pensar o meio ambiente para além da perspectiva reducionista e fragmentada das 

concepções naturalistas e antropocêntricas é primordial para a fundamentação de novas bases 

epistemológicas da Educação Ambiental que vão orientar a construção de novas formas de 

agir, compreendendo os problemas socioambientais em suas múltiplas dimensões e 

considerando o ambiente como o conjunto das inter-relações entre o mundo natural e o mundo 

social (CARVALHO, 2004). 

 

Professores  Concepções de meio ambiente 

P1 Antropocêntrica 

P2 Antropocêntrica 

P3 Naturalista 

P4 Complexa 

P5 Complexa 

P6 Antropocêntrica 

P7 Antropocêntrica 

P8 Complexa 
Quadro 6 – Concepções de meio ambiente 

 

 

3.3.2.2 Sustentabilidade 

 

 

Com a crescente difusão do discurso da sustentabilidade em uma sociedade marcada 

pelos interesses do capital, torna-se importante analisar os significados e as implicações da 

relação deste termo com o processo educativo. Sendo assim, foi solicitado que os professores 

apresentassem suas concepções sobre sustentabilidade. 

Ao exporem suas concepções (Quadro 7), a maioria dos professores (P1, P3, P5, P6 e 

P7) relacionou o termo à ideia de bom uso dos recursos (“uso consciente”). Para esses 
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professores, a sustentabilidade consiste em utilizar os recursos da natureza, mas sem destruí-la 

ou desgastando-a o menos possível.  

 

Ser sustentável é usar o necessário, promover o melhor tanto para as pessoas, assim como 

para o meio ambiente. (P1) 

 

É o bom uso - usando um termo que os alunos usam - sem "detonar" tanto os recursos. Eu 

vejo que se você pode dentro da sua casa consumir menos, isso é o ideal. (P3) 

 

A sustentabilidade é quando você trabalha de forma consciente, usando de forma consciente 

os recursos naturais. Não é apenas você usar, retirar, mas você tem que retirar, mas saber 

como aquilo ali vai afetar o meio e como eu posso utilizar retirando, mas preservando, 

repondo. (P5) 

 

Eu concebo a sustentabilidade como um ponto de equilíbrio, aonde as demandas da sociedade 

faz com que ela utilize a matéria-prima, seu consumo, mas dando condições para que esse 

meio ambiente use a sua taxa mínima de equilíbrio ou reposição. (P6) 

 

Percebe-se nos depoimentos acima que os professores associam a ideia de 

sustentabilidade à necessidade de repensar a utilização dos recursos naturais, reduzindo o 

consumo e buscando estratégias de reposição e conservação desses recursos. Nesses 

repertórios interpretativos dos entrevistados não há uma relação entre a sustentabilidade e a 

dimensão social, incorporando as desigualdades sociais e políticas, bem como os valores 

éticos de valorização da vida e das diferenças culturais. Essa percepção restrita e reducionista 

da sustentabilidade é orientada por uma lógica que despolitiza o seu conceito. Nesse sentido, 

faz-se necessário discutir criticamente os conteúdos implícitos nos discursos de 

sustentabilidade. No depoimento do professor P8 foi possível identificar um embate sobre as 

concepções de sustentabilidade, problematizando os diferentes discursos na apropriação do 

termo, como pode ser observado nos trechos a seguir. 

 

[...] quando se fala em sustentabilidade, a gente tem que ver quem está conceituando. Por 

exemplo, a visão de sustentabilidade para a sociedade capitalista, principalmente das classes 

dominantes, tem um fundamento, tem uma concepção, mas quem tem uma visão mais crítica, 

tem outra concepção. Para o capitalismo, representado pela classe dominante, a 

sustentabilidade é o desenvolvimento, é desenvolver para que todos tenham acesso aos bens, 

principalmente aos bens de consumo, mas sem nenhuma proposta de formação do cidadão. 

São propostas que são dadas sem criticidade. [...]. (P8) 

 

A percepção de P8 é bastante pertinente para o entendimento dos significados e 

implicações do discurso da sustentabilidade na educação. Sobre este aspecto, Lima (2003) 
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traz importantes contribuições quando destaca duas matrizes interpretativas que polarizam o 

debate atual em torno da sustentabilidade. A primeira corresponde a um discurso oficial que 

detém uma força hegemônica e que enfatiza a dimensão econômica e tecnológica da 

sustentabilidade. Nesse discurso há um mecanismo ideológico de inculcar a crença de que é 

possível articular o crescimento e a preservação ambiental, camuflando as intencionalidades 

desta proposta que, na verdade, atende a uma “sustentabilidade de mercado”, cuja 

racionalidade se orienta para a concentração e não para a distribuição de riquezas e 

oportunidades. 

Não obstante, a segunda matriz interpretativa se apresenta como um contradiscurso 

que é entendida, de acordo com Lima (2003, p. 117), como “uma concepção complexa ou 

multidimensional de sustentabilidade que tenta integrar o conjunto de dimensões da vida 

individual e social”. Essa matriz se propõe a politizar o discurso e resgatar princípios de 

democracia participativa, dimensionando o papel da sociedade civil na construção de uma 

proposta de “sustentabilidade social”, capaz de questionar a lógica hegemonizadora do 

mercado e avançar para a construção de relações políticas mais horizontais, dando não só 

possibilidades de acesso dos cidadãos aos direitos básicos, mas de oportunizar a participação 

dos sujeitos nos rumos sociais. 

É nessa perspectiva que o discurso da sustentabilidade deve ser inserido nos contextos 

educativos, mas, para isso, também ele precisa ser incorporado pelos professores, revestindo 

em práticas que contribuam para a superação do discurso oficial e hegemônico e avancem 

para a construção de uma racionalidade ambiental (LEFF, 2001) que implica ver o mundo em 

sua complexidade para a compreensão da causalidade múltipla e interdependência dos 

diferentes processos. Essa perspectiva exige novas práticas, valores, conhecimentos na 

formação de novos atores que poderão agir no processo de transição para uma sociedade mais 

justa e sustentável. 

 

Professores Concepções de Sustentabilidade 

P1 Restrita 

P2 Vaga 

P3 Restrita 

P4 Restrita 

P5 Restrita 

P6 Restrita 

P7 Restrita 

P8 Crítica/Complexa 
Quadro 7 – Concepções de Sustentabilidade 
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3.3.2.3 Interdisciplinaridade 

 

 

A necessidade de compreender a complexidade da problemática ambiental provoca um 

questionamento sobre o saber disciplinar que fragmenta o conhecimento e impossibilita o 

entendimento dos múltiplos processos que envolvem a dimensão ambiental. Sendo assim, a 

EA precisa superar essa compartimentalização do conhecimento e avançar para uma 

perspectiva interdisciplinar. Dessa forma, procurou-se compreender como os professores 

concebem a interdisciplinaridade. Os entrevistados apresentaram uma concepção bastante 

incipiente sobre o termo, muitas vezes, confundindo-o com a multidisciplinaridade. 

 

É quando você trabalha um determinado assunto dentro de um contexto que envolve todas as 

disciplinas. (P1) 
 

Eu vejo a interdisciplinaridade como um trabalho que é planejado coletivamente e que use 

recursos próximos, que os objetivos também sejam próximos. Não é um trabalho estanque, 

mas que o trabalho seja pleno, juntos. (P2) 

 

Um trabalho interdisciplinar é um trabalho que você vai desenvolver junto com as demais 

disciplinas, tentando atingir os objetivos definidos, estabelecidos e trazendo como pano de 

fundo essa questão da temática ambiental. Aí é um projeto que deve ser feito na escola. (P4) 

 

As falas de P1, P2 e P4 revelaram o entendimento do trabalho interdisciplinar como 

uma proposta de justaposição de disciplinas e de conteúdos, propiciando a realização de 

atividades conjuntas, buscando temáticas geradoras que agreguem essas atividades. Planejar 

juntos e envolver as disciplinas em torno de uma temática não caracterizam, necessariamente, 

um trabalho interdisciplinar. A perspectiva da interdisciplinaridade pretende a articulação dos 

saberes de modo que estes possam se nutrir de suas insuficiências para a construção de novos 

conhecimentos. Nesse caso, a interdisciplinaridade se aproxima da ideia moriniana de 

complexidade que supera os paradigmas dominantes que fragmentam o conhecimento. De 

acordo com Leff (2001) a interdisciplinaridade não implica somente na integração dos 

conhecimentos, mas na “reformulação de seus paradigmas de conhecimento a partir dos 

problemas socioambientais concretos que se apresentam à competência dos novos 

profissionais” (p. 261). 

Vale ressaltar que a ideia de interdisciplinaridade não implica na derrocada do 

conhecimento disciplinar, nem na desvalorização das disciplinas e do conhecimento 



CAPÍTULO 3 – DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

140 

 

produzido por elas, mas pressupõe a abertura para o diálogo entre os saberes. Dessa forma, o 

trabalho interdisciplinar caracteriza-se como um desafio epistêmico e metodológico 

(CARVALHO, 2008a) que ainda está distante de se efetivar no espaço escolar. 

Essa fragmentação e desarticulação do conhecimento advêm das concepções 

mecanicistas do pensamento moderno, nas quais a organização curricular é fundamentada 

pela lógica da racionalidade instrumental, que inviabiliza um pensamento que consiga 

articular as diversas formas de conhecimento. 

Frigotto (1995) coloca o plano material-histórico e cultural como problema para o 

trabalho interdisciplinar na produção do conhecimento social. As concepções dos professores 

que se produzem na base ontológica guiadas pela lógica classista geram uma compreensão de 

realidade fragmentada e linear, limitando a incorporação da interdisciplinaridade. Para o 

referido autor, o limite mais sério para a prática do trabalho interdisciplinar, situa-se na 

“dominância de uma formação fragmentária, positivista e metafísica do educador e de outra 

nas condições de trabalho (divisão e organização) a que está submetido” (p. 46). Essa 

fragmentação é evidenciada na fala de P8. 

 

Quando a gente fala em interdisciplinaridade é um pouco complexo, porque trabalhar de 

forma interdisciplinar dentro de uma educação em que se perpassa primeiramente a 

fragmentação por áreas é um pouco complicado. (P8) 

 

Os cursos nas universidades não têm proporcionado uma formação que incorpore o 

pensamento da interdisciplinaridade. Leff (2001) coloca que ainda há uma “rigidez 

institucional das universidades, nas quais o conhecimento continua compartimentado em 

campos disciplinares, em centros, em faculdades, institutos e departamentos” (p. 211). 

Mesmo diante do desafio da incorporação de um trabalho interdisciplinar, as falas de 

alguns professores ressaltam o desejo de que tal situação ocorra, mas acompanhadas de uma 

lamentação da sua inexistência na prática pedagógica, como ressalta P6: “[...] tem que ter um 

trabalho planejado, tem que ser interdisciplinar, com reunião de professores, mas vai ser 

difícil acontecer”. 

Apesar da visão restrita da interdisciplinaridade, os professores entendem que a EA 

deve ser inserida no contexto de todas as disciplinas de ensino, como pode ser observado nas 

falas de P4 e P6. 
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[...] a Educação Ambiental está ligada à questão da contextualização do todo, à questão da 

interdisciplinaridade que envolve as diversas áreas do conhecimento. (P4) 

 

Eu concebo a Educação Ambiental como um tema transversal. Eu não consigo concebê-la 

como um tema separado. Tem que ser um tema transversal perpassando por todas as 

disciplinas, permanentemente. (P6) 

 

As colocações de P4 e P6 avançam na superação da ideia reducionista e simplificadora 

de tratar a EA como competência de uma única disciplina. Nos depoimentos, os professores 

problematizam essa questão e sugerem novos olhares para a Educação Ambiental na escola. 

Um dado interessante é que esses professores que concebem a EA perpassando pelas 

diferentes áreas do conhecimento, tem formação em Geografia (P4 e P6). O processo de 

formação inicial dos docentes de Geografia tem favorecido uma percepção mais ampliada das 

questões ambientais e entendem que elas envolvem outras dimensões, além dos aspectos 

naturais, não se restringindo, portanto, a certas áreas do conhecimento. 

Os professores apresentaram algumas dificuldades para desenvolverem um trabalho 

interdisciplinar na escola. Os entrevistados apontaram como problema: a) a organização do 

curso da Educação de Jovens e Adultos e sua estrutura curricular; b) a falta de iniciativa, de 

compromisso e de incentivo dos professores e da equipe pedagógica; c) a falta de articulação 

e de planejamento na escola; e d) a falta de informação e formação dos professores. Dentre 

esses problemas, os mais citados pelos professores foram: a falta de compromisso, incentivo e 

iniciativa dos professores e da equipe pedagógica (P4, P5 e P7) e a organização do curso da 

EJA e o currículo (P2, P6 e P7). 

Sobre a falta de compromisso, incentivo e iniciativa dos professores, P4 e P5 

argumentam que: 

 

[...] falta de interesse de alguns professores. Alguns chegam com toda a energia do mundo, 

querendo fazer, mas tem outros que não se interessam. A realidade é essa. Talvez seja falta de 

incentivo, não falta de interesse. É incentivar, alguém tomar a frente e desenvolver um 

projeto. (P4) 

 

Na verdade até tem um interesse, mas não tem a iniciativa. Muita gente coloca isso. Também 

tem uma equipe pedagógica que deveria estar mais perto do professor pra poder desenvolver 

esse tipo de atividade. O professor já está muito ocupado ali no cotidiano da sala de aula e a 

equipe pedagógica está para dar esse suporte ao professor, para sentar, para conversar. Você 

tem a idéia, todo mundo tem a idéia, mas falta alguém chegar, sentar, articular. (P5) 
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Observa-se nos depoimentos a intenção de atribuir a pessoas ou grupos de pessoas a 

não existência de um trabalho interdisciplinar na escola. Essas justificativas mostram uma 

visão idealizada de comportamento e não engajada, tendo em vista que esses professores 

também fazem parte dos membros que compõem a escola. Ademais, os professores não 

localizam e problematizam a origem da “falta de interesse” e da “falta de iniciativa”. 

O professor 6 coloca a organização do curso da EJA como uma barreira para a 

efetivação do trabalho interdisciplinar. 

 

Não é que os professores não querem. É que a estrutura não permite esse querer, porque você 

tem o cronograma de provas para fazer, os alunos tem uma dificuldade enorme de 

aprendizado, você tem que reforçar. Então, não há como dar prioridade para o trabalho 

coletivo. A prioridade é o conteúdo da EJA que já é reduzidíssimo, considerado ao Ensino 

Médio regular. (P6) 

 

É interessante identificar que no depoimento acima há uma preocupação com a 

quantidade de conteúdos propostos na grade curricular. É comum entre os educadores a 

incorporação da ideia de que uma atividade interdisciplinar seja algo adicional no processo de 

ensino, paralelo ao trabalho com os conteúdos, e não como um elemento que integra e 

contextualiza as diferentes formas de saberes. Esse pensamento é reflexo de uma formação 

ineficiente, da falta de incorporação da interdisciplinaridade nos currículos escolares, 

associada às condições inadequadas para o trabalho interdisciplinar na escola. Sendo assim, 

entende-se que a concretização da interdisciplinaridade envolve aspectos estruturais, 

institucionais e as vivências cotidianas dos professores. 

As concepções dos professores evidenciaram a necessidade de construção de práticas 

educacionais interdisciplinares para que a Educação Ambiental possa ser direcionada para a 

construção de novos conhecimentos, compreendendo a complexidade que envolve os 

problemas ambientais, vislumbrando, assim, caminhos para sua superação. Trata-se da 

superação do modelo fragmentário e simplificador do paradigma da ciência moderna tão 

presente nos cursos de formação e nas práticas escolares. Sendo assim, para a efetivação de 

práticas interdisciplinares, faz-se necessário uma nova fundamentação conceitual para guiar 

“práticas efetivamente amplas, profundas e sofisticadas, tornando seus objetivos, e possíveis 

resultados, eventos sólidos, pilares epistemológicos, capazes de fazer frente a antigas leituras 

e conceitos, bem como transformá-los”. (CASCINO, 2003, p. 73). 
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3.3.3 Concepções da Educação Ambiental 

 

 

Sobre as concepções da Educação Ambiental, os depoimentos dos professores fizeram 

emergir duas tendências, a saber: a) EA como processo de transmissão de conhecimentos e de 

formação de valores e atitudes em relação ao meio ambiente – Concepção 

Conservadora/adaptadora; e b) EA como processo contínuo, complexo e abrangente de 

formação crítica para a transformação socioambiental – Concepção Crítica/emancipatória . 

A concepção que prevaleceu entre os entrevistados foi a da Educação Ambiental como 

processo de transmissão de conhecimentos e de formação de valores e atitudes em relação ao 

meio ambiente. Nessa perspectiva, o enfoque é no sujeito cognoscente que, ao adquirir 

conhecimento, se sensibiliza e, a partir daí, muda a sua conduta. Os trechos abaixo 

exemplificam essa concepção de Educação Ambiental. 

 

A Educação Ambiental é um processo de aprendizagem contínuo pelo qual o individuo 

desenvolve valores e atitudes voltados para a preservação do meio ambiente. (P1) 

 

[...]Eu acho que a Educação Ambiental, como qualquer educação, você não ensina com 

palavras, você ensina com atitudes. (P3) 

 

[...] Você tem que preservar, você tem que trabalhar com o aluno, desde a preservação do seu 

ambiente escolar, da sua sala de aula, de casa, da escola, do meio... (P6) 

 

[...] Quando você informa o aluno, a escola conscientiza e aquele aluno interfere no lar em 

que ele vive. É a questão de multiplicar o conhecimento, mesmo que ele não diga da forma 

que tem na apostila, no vídeo ou na célula em que ele viu, mas ele interfere. (P2) 

 

A concepção de EA que prioriza a transmissão de conhecimentos e a formação de 

valores e atitudes atribui à Educação Ambiental uma função adaptadora dos sujeitos na 

sociedade, relacionando aquisição de conhecimentos com mudanças de comportamentos. Essa 

tendência, sustentada no tripé “conhecimento, sensibilização e atitudes individuais” 

(GUIMARÃES, 2004a) evidencia uma Educação Ambiental de caráter conservador que atua 

sob uma lógica simplista e reducionista de perceber a realidade e não compreende que “a 

educação é relação e se dá no processo e não, simplesmente, no sucesso da mudança 

comportamental de um indivíduo” (GUIMARÃES, 2004a, p. 27). 
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É claro que a sensibilização e a mudança de comportamento individual são 

importantes, mas a prática educativa envolve a formação do homem enquanto ser individual e 

social. Nessa perspectiva, a formação deve incidir sobre as relações indivíduo-sociedade. É 

fundamental pensar os processos educativos que problematizem o concreto vivido, que 

encontrem na participação e no exercício da cidadania caminhos mais justos e sustentáveis, 

alicerçados na visão complexa e não simplificada da realidade, não cabendo a dissociação 

entre “teoria e prática, subjetividade e objetividade, simbólico e material, ciência e cultura 

popular, natural e cultural, sociedade e ambiente” (LOUREIRO, 2004a, p. 80). 

Nos depoimentos de P2 e de P5, a Educação Ambiental foi associada ao processo de 

“conscientização” dos indivíduos. No entanto, essa ideia apresentou diferentes sentidos. Para 

esses professores, a ação de conscientizar está associada à aquisição de conhecimentos e ao 

desenvolvimento de atitudes corretas para com o meio ambiente. Isso é observado na fala de 

P2, citada anteriormente, ao afirmar que “Quando você informa o aluno, a escola conscientiza 

e aquele aluno interfere no lar em que ele vive”. 

A dimensão política da conscientização não é ressaltada pelos professores. Há, 

portanto, uma concepção restrita desse processo, pois ele não pode ser entendido como um 

simples resultado imediato de aquisição de conhecimentos e atitudes apropriados pelos 

indivíduos, mas é “reflexão histórica e ação concreta que implica opções políticas e articula 

conhecimentos e valores para a transformação da relação homem-natureza estabelecida pela 

história complexa das relações sociais” (TOZONI-REIS, 2008, p. 96). Como coloca Freire 

(2009), conscientizar é politizar. 

Nesse sentido, a concientização envolve a problematização da realidade, possibilitando 

processos reflexivos que subsidiem práticas direcionadas pelos sujeitos (individuais e 

coletivos) com vistas à construção de caminhos para a superação dos problemas 

socioambientais. Na medida em que refletem a realidade e agem sobre ela, os indivíduos 

transformam sua consciência, pois ela é “ao mesmo tempo um produto da transformação 

material da sociedade e um meio político de alcançar tal transformação” (IASI, 2007, p. 43). 

A compreensão restrita e reducionista do processo de conscientização ambiental tem 

como alicerce as concepções antropocêntricas e naturalistas de meio ambiente e a percepção 

conservadora/adaptadora de EA apresentada pelos professores. Essas concepções levam os 

docentes a investirem em um sujeito racional que apreende informações e/ou estimula 

comportamentos que podem ser incorporados pelos indivíduos de forma transitória e não 
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implica, necessariamente, em transformações significativas dos sujeitos e, consequentemente, 

da realidade concreta. 

Uma visão mais próxima da concepção de EA voltada para a formação de sujeitos 

críticos e para a transformação socioambiental foi identificada na fala de P8. 

 

[...] Quando você está trabalhando com a EA, você está trabalhando a criticidade do seu 

aluno, você está mostrando e discutindo quais as implicações de algumas políticas que são 

colocadas para a sociedade, por que passamos por determinados problemas, ou seja, através 

da educação ambiental estamos ajudando a construir um cidadão que possa transformar a 

realidade em que vivemos [...]. (P8) 

 

Nota-se no depoimento de P8 alguns elementos indicativos de uma concepção de EA 

como processo de formação crítica e cidadã que visa à transformação social. Problematizar a 

realidade com vistas à transformação da mesma é objetivo da Educação Ambiental de caráter 

crítico, emancipatório e transformador que, de acordo com Guimarães (2004a), objetiva a 

promoção de ambientes educativos de mobilização dos processos de intervenção sobre a 

realidade, propiciando um processo educativo que nesse exercício possa estar contribuindo 

para a transformação da crise socioambiental. 

Essa perspectiva crítica da EA ainda não é percebida pela maioria dos professores, 

tendo em vista que eles foram ou estão sendo formados em uma perspectiva conservadora de 

educação pautada na lógica da racionalidade instrumental, levando à construção de práticas 

pedagógicas que enfatizam a dimensão racional e individual do processo e uma ação 

comportamental, muitas vezes, desvinculada da ação coletiva, da problematização e da 

transformação da realidade. 

Apesar da predominância das concepções conservadoras, todos os professores 

afirmaram que a Educação Ambiental é importante na escola (Quadro 8), o que é bastante 

significativo. As justificativas para esta relevância ficaram centradas no processo de 

conscientização e nas mudanças de atitudes dos indivíduos. No entanto, em alguns 

depoimentos, a função da EA na escola aparece associada ao processo de formação de sujeitos 

críticos, bem como à formação da cidadania. 
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Professor Importância da 

EA na escola 

Função da dimensão 

ambiental na escola 

Enfoque 

P1 Sim Conservadora/adaptadora Mudança de comportamento do 

aluno 

P2 Sim Conservadora/adaptadora Conscientização para a mudança 

de comportamento 

P3 Sim Conservadora/adaptadora Transmissão de conhecimentos 

específicos (ecológicos) 

P4 Sim Conservadora/adaptadora Sistematização dos conhecimentos 

do aluno 

P5 Sim Conservadora/adaptadora Sensibilização e mudança de 

comportamento do aluno 

P6 Sim Conservadora/adaptadora Sensibilização e mudança das 

gerações 

P7 Sim Crítica/Emancipatória Sensibilização e formação do 

senso crítico do aluno 

P8 Sim Crítica/Emancipatória Formação da criticidade e 

ampliação da visão de mundo do 

aluno 
Quadro 8 – Importância e função da EA na escola 

 

Os termos “cidadão” e “cidadania” apareceram no discurso da maioria professores 

(P1, P3, P4, P5, P6 e P8). Ao serem questionados sobre a relação entre Educação Ambiental e 

a formação da cidadania, as respostas apontaram para concepções diferenciadas desta relação. 

Na visão de P1, a cidadania ficou restrita ao campo da conquista de direitos e cumprimentos 

de deveres pelos indivíduos. Já na percepção de P3, a formação da cidadania está associada a 

um processo individual (subjetivo), em que cada sujeito deve “se sentir inserido na 

sociedade”. 

 

Na questão do meio ambiente e cidadania, trabalhamos o que é ser cidadão e o que é 

cidadania, o direito que se tem de ter direitos. E que para cada direito que nos é concedido há 

um dever correspondente. Por isso, se temos o direito de viver num espaço saudável, também 

temos o dever de cuidar desse espaço. (P1) 

 

[...] a questão do ambiente, a questão da ecologia é uma questão interna. Se você traz isso 

dentro de você, eu já trabalho a sua questão como cidadão. Eu acho. Eu associo assim. Parte 

de dentro. Você se sentir inserido na sociedade. Você ter a sua questão de auto-estima mesmo. 

Eu sou um cidadão e eu trabalho isso interiormente. (P3) 

 

Essa visão de cidadania, restringida ao campo jurídico dos direitos e deveres e ao 

campo individual de percepção do sujeito enquanto cidadão, apresenta-se como conservadora 

e pacífica, na medida em que não evidencia o plano político que possibilita desvelar as 
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contradições sociais, as quais devem ser a referência para o entendimento do sentido da 

cidadania, entendendo que os cidadãos não são meros receptores de direitos e executores de 

deveres, mas, acima de tudo, são sujeitos daquilo que podem conquistar (COVRE, 2006). 

Essa perspectiva de cidadania não apareceu no discurso desses professores. É importante 

ressaltar que não se trata de deslocar a subjetividade do campo da construção da cidadania, 

mas é necessário compreender a dimensão individual e subjetiva em sua intercessão com a 

cultura e com a história, tendo em vista que o indivíduo é um ser social e cultural 

(CARVALHO, 2008a). 

O professor 4 associa a formação cidadã ao acesso a informações que levem os 

indivíduos a incorporar atitudes que possam garantir a sobrevivência (“Você saber lidar com 

o ambiente, você respeitar o ambiente, você poluir menos o ambiente...” – P4). 

Em contrapartida, em seu depoimento, P5 evidencia a diferenciação entre uma 

cidadania passiva e uma cidadania ativa, direcionando a concepção desta última à consciência 

crítica para a atuação dos sujeitos na realidade. 

 

[...] você vai ter um cidadão que não é apenas passivo. Você vai ter um cidadão ativo. De que 

forma você vai ter um cidadão ativo? Um cidadão que começa a perceber as coisas que estão 

ao seu redor, perceber e não apenas observar, mas também ter uma consciência crítica da 

própria sociedade em que ele vive. Então ele passa a não aceitar as coisas de uma forma 

passiva, como se ele fosse apenas um depósito em que as pessoas vão dizendo e ele vai 

aceitando. [...]. Então ele passa a ter essa visão mais crítica da sociedade e pode perceber 

que ele pode agir também dentro dessa sociedade, desse processo, porque ele faz parte dessa 

construção. (P5) 

 

A concepção de P5 é significativa, pois avança para a ideia de uma cidadania ativa que 

possibilita o questionamento crítico dos indivíduos e a sua ação dentro da sociedade, 

contrapondo-se a uma ideia de cidadania passiva. Essa percepção é imprescindível, na medida 

em que “a noção sobre cidadania é outro conceito que precisa ser disputado e ressignificado 

no campo ambiental, para que possa ser apropriado em seu sentido de ação política” 

(GUIMARÃES, 2003, p. 23). 

Nesse mesmo sentido, P8 compreende a formação cidadã, através da EA, para além da 

conquista de direitos, em que o sujeito passa a perceber seu papel social e a se reconhecer 

como um ser transformador. 

 

[...] a educação ambiental é ampla em que a preocupação maior é a formação do ser, nessa 

inter-relação com a sociedade e com a natureza. Quando você faz esse caminho na sala de 
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aula, você está direcionando a construção para a cidadania, porque o aluno está se 

percebendo como um ser dentro de um contexto em que ele tem direitos, tem deveres, que 

existem questões que são impostas a ele, porque existe a questão econômica, o modelo neo-

liberal, globalização, então, ele é um ser que está inserido nesse contexto. Não adianta 

trabalhar a visão ingênua do aluno de que ele vai mudar o mundo. É preciso, ao contrário, 

trabalhar a cidadania, onde o primeiro passo é perceber sua identidade, perceber o seu papel 

na sociedade e se perceber como um ser transformador, mas é uma transformação que está 

em constante construção, em que essa geração talvez não modifique, mas que a próxima 

possa modificar, criando espaços dentro da sua comunidade, da sua escola, da sua família, 

através das discussões provocadas por eles, buscando modificações, multiplicando até 

conhecimentos. (P8) 

 

As colocações de P5 e P7 são fundamentais a fim de resgatar o sentido da educação 

para a formação cidadã, não no sentido esvaziado e passivo do termo. Dessa forma, um 

projeto crítico de EA, mais precisamente na Educação de Jovens e Adultos, visa transpor a 

cidadania da marginalidade para a materialidade (MARTINS, 2008), resgatando o sentido 

formação cidadã como um campo de ação política e de emancipação dos sujeitos. 

 

 

3.3.4 Concepções sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Para compreender as concepções que os professores possuem acerca da abordagem das 

questões ambientais na escola e das práticas de Educação Ambiental, procurou-se saber como 

os docentes foram ou estão sendo formados para esta perspectiva, qual a importância atribuída 

por eles à dimensão ambiental na EJA, como percebem as suas práticas em EA e quais as 

dificuldades encontradas no trabalho com a dimensão ambiental nas turmas da Educação de 

Jovens e Adultos. As respostas obtidas foram organizadas em 4 subcategorias, conforme o 

Quadro 9. 

 

Categoria 3: Concepções 

sobre a dimensão ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos 

Subcategorias 

Formação dos professores e contribuições para a 

prática pedagógica 

Importância da dimensão ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos 

Concepções das práticas de Educação Ambiental 

Dificuldades e desafios do trabalho com a dimensão 

ambiental na Educação de Jovens e Adultos 
Quadro 9 – Subcategorias de análise com relação às concepções sobre a dimensão ambiental 

na EJA 
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3.3.4.1 Formação dos professores e contribuições para a prática pedagógica 

 

 

A análise e a interpretação das concepções acerca da dimensão ambiental na EJA 

inicia-se com a discussão sobre a presença ou não da temática ambiental no processo de 

formação dos professores que atuam no Ensino Médio do Centro de Referência de Educação 

de Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa. 

 

Professor Formação Inicial Formação Continuada 

P1 – História Não Não 

P2 – Letras  Não Sim  

P3 – Biologia Sim Sim 

P4 – Geografia  Sim Sim 

P5 – História Não Sim 

P6 – Geografia  Sim Sim 

P7 – Geografia Não Não 

P8 – Letras  Não Sim 
Quadro 10 – Formação inicial e formação continuada dos professores 

 

O quadro acima mostra que a maioria (P1, P2, P5, P7 e P8) dos professores 

entrevistados não teve formação inicial que possibilitasse a esses profissionais um contato 

com a discussão das questões ambientais, diferindo de P3 (Biologia), P4 e P6 (Geografia) que 

tiveram esta oportunidade no curso de graduação. Esses últimos professores alegaram que as 

disciplinas do currículo favoreceram a discussão de questões relativas ao meio ambiente, no 

entanto, inexiste na grade dos cursos uma disciplina específica que discuta a relação meio 

ambiente e educação. Talvez essa seja a justificativa para que P7 – com formação em 

Geografia – afirmasse não ter tido formação inicial voltada para a discussão ambiental. 

No que se refere à formação continuada, quatro professores (P2, P3, P4 e P6) 

afirmaram ter feito cursos de pós-graduação na área ambiental, sendo que P6 concluiu uma 

Especialização em Educação Ambiental. Dois professores (P1 e P7) disseram nunca terem 

feito formação continuada sobre a temática ambiental. O professor 5 disse ter frequentado um 

curso de aperfeiçoamento. Os professores não revelaram ter participado de atividades de 

formação continuada que fossem proporcionadas pela Secretaria de Estado da Educação. 

Esse panorama de formação dos professores que atuam na EJA elucida a fragilidade 

do preparo docente para o trabalho com a Educação Ambiental, a começar pelos cursos de 

licenciatura. Sobre este aspecto P5 expõe a necessidade de se repensar a formação na 
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universidade. Nas palavras desse professor, “É impossível hoje você formar um educador que 

não pense na questão ambiental. É impossível” (P5). 

A ausência ou insuficiência de formação de professores para o trabalho com a 

Educação Ambiental, revelada nos depoimentos, diverge do que está assegurado na legislação 

e nas políticas vigentes, a exemplo da Política Nacional de Educação Ambiental e da Política 

Estadual de Educação Ambiental
27

. O que se observa no discurso dos professores é a não 

efetivação das propostas de formação previstas em lei. Os órgãos públicos, universidades e 

secretarias de educação, não têm oferecido significativamente esta oportunidade, o que 

reforça a fragilidade ou a inexistência das práticas de EA nas escolas. 

Para Araújo (2004a), a universidade precisa proporcionar a preparação de professores 

para agir sob a égide da Educação Ambiental, em cursos regulares e multidisciplinares, 

criando um espaço que discuta o campo e a finalidade da EA. Segundo a autora, para que a 

dimensão ambiental faça parte dos currículos dos cursos de graduação e, consequentemente, 

da Educação Básica, 

 

o processo de formação profissional deve possibilitar aos professores a 

elaboração de saber pedagógico, a partir da interação entre o conhecimento 

específico disciplinar, o pedagógico e o saber ambiental, que problematizam 

o conhecimento fragmentado em disciplinas e a administração setorial do 

desenvolvimento, para construir um campo de conhecimentos teóricos e 

práticos orientado para a rearticulação das relações sociedade/natureza. 

(ARAÚJO, 2004a, p. 74). 

 

Nesta perspectiva, a formação de professores tem muito a contribuir com a construção 

de conhecimentos teóricos e metodológicos que mobilizarão reflexões e ações com vistas à 

superação da crise socioambiental. No entanto, apesar da urgência e significância da 

Educação Ambiental nos sistemas de ensino, constata-se que ainda existe um hiato entre o 

processo de formação e a prática dos educadores em Educação Ambiental. 

Mesmo com a formação inexistente ou insuficiente oferecida nas universidades e pelos 

órgãos públicos da educação, os entrevistados revelaram que, na tentativa de preencher a 

lacuna da formação, buscam outros mecanismos para estarem se atualizando. Alguns 

professores (P2, P3, P6) procuraram fazer cursos de especialização utilizando recursos 

                                                           
27

 A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795/1999) assegura em seu artigo 11 que “a dimensão 

ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas” 

(BRASIL, 1999). Já a Política Estadual de Educação do Estado de Sergipe (Lei 6882/2010) prevê em seu artigo 

10, inciso I: promover formação estratégica inicial e continuada de professores e técnicos em Educação 

Ambiental, de forma presencial e à distância, com enfoque multi, inter e transdisciplinar. (SERGIPE, 2010) 
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próprios ou tem buscado informações através dos meios de comunicação (P1 e P7) – revistas, 

livros, programas de TV – ou em eventos acadêmicos (P8). 

Os professores entrevistados foram questionados sobre as contribuições da formação 

recebida por eles na prática pedagógica. Todos os docentes afirmaram que houve 

contribuições positivas. Alguns professores (P1, P2, P3, P4) colocaram que a formação inicial 

e continuada ajudaram a fornecer conhecimentos que puderam ser passados e discutidos com 

os alunos. Na visão de P5, o curso de formação continuada proporcionou uma sensibilização 

para a questão ambiental e suas relações com a disciplina de ensino. Na percepção de P6, o 

curso de pós-graduação em Educação Ambiental contribuiu com a prática pedagógica no 

sentido de aprender a lidar com a questão ambiental, inserindo o aluno no contexto. Para esse 

professor, não basta discutir as questões ambientais, mas é preciso inserir o aluno nesta 

perspectiva. O professor 8 afirma que as leituras e a participação em eventos acadêmicos 

contribuíram na medida em que forneceram subsídios teóricos que fundamentam a sua prática 

pedagógica. 

Através dos depoimentos dos professores foi possível identificar que a contribuição da 

formação recebida por eles ficou centrada no plano da sensibilização e da transmissão de 

conhecimentos, o que implica em uma necessidade de criação de espaços e estratégias de 

formação para que os docentes construam as bases teóricas que subsidiarão as práticas 

pedagógicas em EA que poderão contribuir significativamente com as mudanças 

socioambientais. Nesse sentido, a questão da formação de professores para tratar da Educação 

Ambiental nos currículos escolares coloca para a universidade e os órgãos gestores da 

educação um urgente desafio: o de (re) pensar os cursos de formação de professores que 

contemplem a dimensão ambiental. 

 

 

3.3.4.2 Importância da dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Foi solicitado que os professores colocassem a importância que a dimensão ambiental 

tem na Educação de Jovens e Adultos, levando em consideração as especificidades dos 

sujeitos que a frequentam. Todos os docentes disseram que a Educação Ambiental é 
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importante nas turmas da EJA, apresentando justificativas para essa importância, como pode 

ser visto no quadro a seguir.  

 

Professores Importância  Justificativas 

P1 Sim 
Conscientizar para a preservação do espaço físico do homem e dos 

recursos naturais. 

P2 Sim 
Conscientizar para a formação de multiplicadores de 

comportamentos adequados.  

P3 Sim Relacionar os conteúdos da disciplina com a vivência do aluno  

P4 Sim 
Conscientizar tomando como referência as experiências e os níveis 

de consciência dos alunos. 

P5 Sim 
Trabalhar as questões ambientais tomando como referência o 

adulto que levam as ações “corretas” para outros espaços. 

P6 Sim 
Trabalhar as questões ambientais contextualizando com a realidade 

do aluno. Essa relação tem que ser prática e não teórica. 

P7 Sim 
Compreender a necessidade de preservação e o papel dos 

indivíduos na sociedade. 

P8 Sim 
Possibilitar o auto-conhecimento, a reflexão e a compreensão 

crítica das relações sociais e dos problemas ambientais.  
Quadro 11 – Importância da dimensão ambiental na EJA 

 

O reconhecimento e a valorização dada pelos professores à dimensão ambiental na 

EJA é bastante significativo e evidencia o entendimento de que a EA deve envolver todos os 

indivíduos, independente de idade ou qualquer outra categoria excludente. Essa concepção 

ainda não foi efetivamente incorporada nas políticas públicas da Educação de Jovens e 

Adultos, as quais não apresentam propostas que direcionem para a formação ambiental dos 

indivíduos jovens e adultos, mesmo com as contribuições dos grandes debates na V 

CONFINTEA que trouxeram à tona a relevância da discussão ambiental na EJA. 

No caso específico de Sergipe, a resolução 201/2001/CCE em seu artigo 11, parágrafo 

2º, coloca que as instituições de ensino deverão estabelecer a relação entre o Ensino 

Fundamental e a vida cidadã, incluindo temas como saúde, sexualidade, meio ambiente, 

dentre outros. No entanto, essa mesma orientação não é dada ao Ensino Médio, no qual são 

enfatizadas apenas as áreas específicas do conhecimento, delegando à Sociologia e à Filosofia 

o papel de inserirem conteúdos necessários ao exercício da cidadania. Essa constatação 

comprova que o currículo proposto para a Educação de Jovens e Adultos não tem mostrado 

um efetivo comprometimento com a formação ambiental, tratando-a de forma incipiente e 
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fragmentada, estando, muitas vezes, ausente nos projetos político- pedagógicos
28

 das escolas, 

o que não contribui para a efetivação da dimensão ambiental na EJA. 

Quanto à finalidade do processo educativo ambiental na Educação de Jovens e 

Adultos, foi possível identificar que alguns professores veem na Educação Ambiental um 

processo de “conscientização”, ainda associada à aquisição de conhecimentos para a 

incorporação de atitudes “corretas” em relação ao meio ambiente. Essa finalidade atribuída ao 

processo educativo ambiental, segundo Loureiro (2006), busca por mudança cultural e 

individual como suficiente para gerar desdobramentos sobre a sociedade, sem entrar no mérito 

a necessidade e a possibilidade histórica de construir outro sistema social. 

Essa percepção conservadora ou comportamentalista pode ser observada na fala de P1, 

quando este professor afirma que os alunos da Educação de Jovens e Adultos devem ser 

educados ambientalmente para “preservação não só do espaço físico que ocupamos, como 

também dos recursos naturais” (P1). A concepção de P2 está revestida da lógica 

comportamentalista ao afirmar que o aluno “sai multiplicando, porque é uma tendência muito 

natural de se imitar o comportamento” (P2). 

As concepções conservadoras enfatizadas pela transmissão de conhecimentos são 

problematizadas por Tozoni-Reis (2007) quando a autora coloca que a educação tradicional 

na EA se manifesta pela ideia de transmissão de conhecimentos e valores ambientais tendo 

em vista a formação de sujeitos ecologicamente responsáveis, porém não os levam a 

questionar o contexto histórico-concreto de suas determinações. 

Ao discutir sobre a atitude ecológica, Carvalho (2008a) coloca que ela deve ser mais 

do que a soma de bons comportamentos, implicando em desenvolvimento de capacidades e 

sensibilidades para “identificar e compreender os problemas ambientais, para mobilizar-se, no 

intuito de fazer-lhes frente, e, sobretudo, para comprometer-se com tomadas de decisões, 

entendendo o ambiente como uma rede de relações entre sociedade e natureza” (p. 181).  

Alguns professores afirmaram que a Educação Ambiental é importante, porque 

possibilita trabalhar as questões ambientais aproximando-as da realidade dos alunos. Essa 

justificativa é dada levando-se em consideração que os sujeitos da Educação de Jovens e 

Adultos – principalmente os adultos – possuem uma larga experiência de vida construída fora 

da escola. 

                                                           
28

 Não há referência para a formação ambiental no Projeto Político-pedagógico do Centro de Referência de EJA 

Prof. Severino Uchôa. 
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A necessidade de valorização da vivência do aluno está no depoimento de P6. 

 

Você não pode trabalhar em torno de conceitos, porque os alunos já têm a vivência. Não só a 

Educação Ambiental, mas na EJA pra qualquer coisa dar certo tem conciliar com a vida 

deles. Não é trazer o aluno para a realidade da matéria, mas ao contrário, é levar a matéria 

para a realidade do aluno. (P6) 

 

As experiências, reflexões e conhecimentos sobre o mundo devem ser inseridos nos 

processos de aprendizagem de jovens e adultos. Essa concepção apresentada pelos professores 

é bastante significativa, pois, voltando-se para a valorização dos contextos de vida dos 

sujeitos, a EA pode contribuir com o reconhecimento dos seus saberes, das suas práticas 

sociais, da sua cultura e da sua identidade, possibilitando a construção de pontes que 

aproximam a ação pedagógica do movimento da realidade social vivenciada, articulando 

experiências já existentes com vivências que possam gerar novos conceitos e significados. O 

princípio 11 do “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global” corrobora com essa ideia ao colocar que a Educação Ambiental 

deve valorizar as diferentes formas de conhecimento. 

No entanto, para que este princípio seja efetivado e possibilite ações concretas, faz-se 

necessário pensá-lo a partir de um processo educativo que ultrapasse a formação de uma 

consciência ingênua – que ao mesmo tempo rejeita e assume a ideologia dominante – e aponte 

para a construção de uma consciência crítica, que segundo, Pinto (2010), 

 

[...] é a representação mental do mundo exterior e de si, acompanhada da 

clara percepção dos condicionantes objetivos que a fazem ter tal 

representação. Inclui necessariamente a referência à objetividade como 

origem do seu modo de ser, o que implica compreender que o mundo 

objetivo é uma totalidade dentro da qual se encontra inserida (p.62). 

 

A reflexão acima aponta para uma necessidade de pensar a Educação Ambiental para 

além da vertente conservadora, rompendo com a lógica do reducionismo científico
29

 que 

impede os docentes de adotarem a Educação Ambiental Crítica como uma postura 

epistemológica. Mas a incorporação dessa postura não será possível sem a concretização de 

                                                           
29

 A crítica filosófica contemporânea vem mostrar o fechamento de horizontes decorrente do que ficou 

conhecido como reducionismo científico. A conseqüência dele para as ciências humanas e, particularmente para 

a Educação foi a perda ou, pelo menos, a desqualificação de uma racionalidade de outro tipo, aberta à 

compreensão do mundo – a qual pode ser denominada compreensiva, em contraposição à pretensão explicativa 

da racionalidade objetivadora, e para a qual a verdade não é absoluta nem reside em uma ordem natural 

preestabelecida. (CARVALHO, 2008a, 117-118, grifo do autor)  
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um processo de formação de professores (inicial e continuada) que preencha as lacunas da 

Educação Ambiental e da Educação de Jovens e Adultos, com uma fundamentação que 

permita avaliar a teoria a partir das práticas, num processo dialético de “ação-reflexão-ação”. 

O professor 8 possui uma compreensão que aproxima a Educação Ambiental de caráter crítico 

da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Eu acho que a contribuição maior que a educação ambiental dá é possibilitar o ser a se auto-

conhecer e compreender todos os aspectos que o rodeia, a conhecer os problemas ambientais 

que envolvem a sua comunidade e o mundo. Eu acho que quando se desenvolve com esses 

jovens e adultos um trabalho de educação ambiental, eles passam a ter uma visão mais crítica 

das suas ações na sociedade, pelo menos eles percebem a as suas reais condições. O primeiro 

passo para a gente buscar uma mudança, é a gente perceber qual é o nosso papel na 

sociedade, o que perpassa pelas nossas relações sociais, quem está formulando e 

desempenhando o outro papel na sociedade, porque a gente sabe que existe uma relação de 

força e de poder, de hegemonia, dentro da sociedade.(P8) 

 

Percebe-se no discurso de P8 um horizonte epistemológico que compreende o 

processo educativo como ato político amplo que, ao enfatizar a dimensão ambiental das 

relações sociais, atua como prática social de formação para a cidadania, ressignificando a 

formação das pessoas jovens e adultas. Essa perspectiva, incorporada nas práticas dos 

educadores da Educação de Jovens e Adultos, pode promover a emancipação dos sujeitos, 

potencializando-os para a ação transformadora, articulando assim com os princípios da 

Educação Popular, nos quais a EJA também é reconhecida.  

 

 

3.3.4.3 Concepções das práticas de Educação Ambiental 

 

 

Com o objetivo de compreender como os professores tratam a dimensão ambiental em 

suas práticas, foi perguntado se eles fazem relação dos conteúdos de sua disciplina de ensino 

com a temática ambiental e de que maneira essa relação é feita. O quadro a seguir sintetiza os 

depoimentos dos docentes sobre esta questão.  
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Professor 

Relação da 

disciplina com a 

questão ambiental 

Formas de relação 

P1 Sim Trabalha a questão ambiental no contexto histórico. 

P2 Sim 
Trabalha a temática ambiental a partir de textos, 

explorando os conteúdos específicos da disciplina. 

P3 Sim 
Trabalha a questão ambiental a partir dos conteúdos de 

Biologia, principalmente da Ecologia. 

P4 Sim 
Relaciona os conteúdos da Geografia com a problemática 

ambiental. 

P5 Sim 
Relaciona com os conteúdos de História, contextualizando 

as interferências do homem nos ambientes. 

P6 Sim 
Discute as questões ambientais a partir dos conteúdos de 

Geografia e das informações dos meios de comunicação. 

P7 Sim 
Trabalha as questões ambientais na Geografia Física, 

refletindo as ações do homem na natureza. 

P8 Sim 
Trabalha a problemática a partir da análise e interpretação 

de textos 
Quadro 12 – Relações entre as questões ambientais e as disciplinas de ensino. 

 

O Quadro 12 mostra que os professores relacionam os conteúdos das suas disciplinas 

de ensino com as questões ambientais. Neste aspecto, os entrevistados não explicitaram 

dificuldades em fazer tais relações. Os professores de Geografia (P5 e P6) e de Biologia (P3) 

ressaltaram em seus depoimentos a aproximação que os conhecimentos das suas áreas de 

formação tem com a temática ambiental, facilitando essa abordagem em sala de aula. 

 

Na minha disciplina é fácil, porque eu trabalho Biologia. Então, eu acho que não tenho 

dificuldade de fazer essa associação. Eu trabalho Ecologia da forma mais simples possível e 

que eles vão sempre associando. (P3) 

 

A Geografia colabora muito com isso. Quando eu falo dos ecossistemas, eu não tenho como 

deixar de falar da questão ambiental, dos biomas, da Amazônia, então, eu tento trazer o que 

está no livro, no material, para a realidade. Eu tento relacionar o macro com o micro. 

Quando eu falo sobre urbanização, do crescimento acelerado das cidades, então, eu tenho 

que falar dos aspectos impactantes disso aí. (P5) 

 

Os docentes da área de História (P1 e P5) disseram abordar a temática ambiental na 

disciplina, contextualizando as ações do homem na natureza em diferentes tempos históricos. 

 

No contexto histórico você pode trabalhar a questão ambiental, por exemplo, quando 

tratamos de uma guerra, o momento que aconteceu, as condições climáticas e o espaço. (P1) 
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[...] Quando eu trabalho Pré-História eu digo que o homem começa a interferir no meio a 

partir de que momento ele começa a interferir no ambiente em que ele vive, porque antes o 

meio ambiente que dominava o homem e hoje passamos a dominar esse meio ambiente. (P6) 

 

Já os professores da área de Português (P2 e P8) tem encontrado na leitura, produção e 

interpretação de textos, a possibilidade de estarem trazendo as discussões ambientais para o 

contexto educativo de sala de aula. O professor 2 relata que leva textos sobre a temática 

ambiental para alunos e, a partir deles, trabalha os conteúdos da disciplina. Na discussão dos 

textos, P2 enfatiza as questões comportamentais e o conteúdo específico da matéria. Já o 

professor 8 demonstra preocupação com uma formação crítica dos alunos, a partir da leitura e 

interpretação de textos, como pode ser observado no trecho abaixo. 

 

Especificamente nos meus conteúdos de Língua Portuguesa, como eu estou trabalhando com 

interpretação de textos, eu estou trabalhando formas de visão sobre uma determinada 

realidade e daí vem diferentes interpretações sobre um mesmo texto. Dentro dessas 

interpretações existem diferentes vozes, dentro dessas várias vozes existem relações de poder 

que estão implícitas nos próprios textos. Então, eu trabalho com meus alunos qual o propósito 

do texto, para quem é destinado, então, estou trabalhando a relação desse texto com as 

diferentes relações sociais, políticas e econômicas das quais fazemos parte. Então, 

trabalhando com os textos, a gente formula e reformula os conhecimentos e, nesse sentido, os 

meus conteúdos estão se engajando com a educação ambiental. (P8) 

 

A partir dos depoimentos, pode-se inferir que há uma preocupação dos professores em 

inserir as discussões ambientais em suas aulas, estabelecendo relações com as suas disciplinas 

de ensino. Essa abordagem é de grande importância e evidencia que, apesar das dificuldades 

no trabalho com a EJA e da ausência e/ou insuficiência da formação para a EA, já 

apresentadas anteriormente, esses docentes vem buscando novas contextualizações no 

processo de ensino, que já é extremamente relevante para a inserção efetiva da Educação 

Ambiental nas escolas. 

Porém, o tratamento das questões ambientais ainda é feito de forma restrita aos 

conteúdos curriculares das áreas do conhecimento e sem a abertura para a interação entre as 

áreas do saber. 

Sobre a realização de práticas de Educação Ambiental nas turmas da Educação de 

Jovens e Adultos, todos os professores afirmaram já terem realizado. Foi possível identificar 

nos depoimentos diferentes atividades, como pode ser visto no quadro a seguir. 
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Professor Práticas desenvolvidas Perfil das práticas 

P1 
Projeto “Meio Ambiente e Cidadania: formando 

sujeitos críticos” 
Coletiva e pontual 

P2 

Estudo dirigido sobre “Coleta de Lixo” Individual e pontual 

Exibição de vídeos Individual e pontual 

Excursão para o “Lixão” Individual e pontual 

Leitura e discussão de textos Individual e permanente 

Leitura e discussão de um texto (“Amazônia”) 

com um professor de História e um de Geografia  
Coletiva e pontual 

P3 
Atividades de pesquisas com um professor de 

Química 
Coletiva e permanente 

P4 

Discussão de temas transversais (Drogas, 

alimentação, etc...) 
Individual e permanente 

Produção de textos sobre a temática ambiental Individual e permanente 

Exibição de vídeo com um professor de História Coletiva e pontual 

P5 Semana de Ciências Coletiva e pontual 

P6 
Leitura e discussão de textos de jornais Individual e permanente 

Estudo de caso Individual e pontual 

P7 Excursão para Xingó Individual e pontual 

P8 

Projeto “Meio Ambiente e Cidadania: formando 

sujeitos críticos” 
Coletiva e pontual 

Discussão de temas sobre saúde (aborto, fumo) 

com um professor de Geografia 

Coletiva e pontual 

 

Trabalho com gêneros textuais Individual e permanente 

Quadro 13 – Práticas de EA desenvolvidas. 

 

Nos depoimentos, quatro professores disseram (P1, P2, P3, P4, P5 e P8) já terem 

realizado alguma prática coletiva envolvendo a temática ambiental. O professor 1 e o 

professor 8 desenvolveram um projeto intitulado “Meio Ambiente e cidadania: formando 

sujeitos críticos”. Os docentes trabalharam conteúdos de suas disciplinas ligados ao tema 

geral do projeto. Em História (P1) foram discutidos os direitos e os deveres do cidadão ao 

longo dos tempos e em Português (P8) a abordagem do tema foi feita através de diferentes 

gêneros textuais. O projeto teve como culminância uma amostra cultural com apresentações 

de trabalhos feitos pelos alunos (teatro, música, artes, palestras, dentre outros). 

Outro trabalho coletivo foi relatado por P4. Este professor afirmou que já planejou com 

um professor de História uma atividade que envolvia exibição de vídeo sobre questões 

ambientais, mas ressalta que foi uma atividade pontual. 
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O professor P5 também afirmou ter realizado uma prática que teve a participação de 

outros docentes. Trata-se da “Semana de Ciências”, em que cada professor escolheu um tema 

para trabalhar. O professor de História (P5) optou em discutir as transformações do homem no 

espaço, tomando como exemplo o Brasil antes e depois da colonização, do ciclo da cana-de-

açúcar e do desenvolvimento econômico. Segundo P4, a atividade envolveu todos os 

professores da escola, no entanto, apenas a sua disciplina abordou a temática ambiental. 

Ao serem questionados se existiram outras práticas coletivas desenvolvidas, somente 

P8 colocou que sim e relatou que, juntamente com um professor de Geografia, desenvolveu 

pesquisas com os alunos sobre temáticas ligadas à saúde (aborto, fumo), com apresentações 

de trabalhos feitos pelos educandos sobre essas temáticas. 

O professor 3 revelou em seu depoimento que costuma desenvolver atividades 

coletivas com um professor de Química, em que os alunos escolhem os temas, os quais são 

discutidos pelos professores a partir dos conhecimentos específicos de suas disciplinas de 

ensino. A atividade envolve pesquisas, leitura de textos, exibição de vídeos e apresentação de 

trabalhos. 

A atividade coletiva realizada por P2 refere-se à discussão de um texto sobre a questão 

da Amazônia, retirado da prova do ENEM. Alguns temas foram abordados pelos professores 

envolvidos, a partir de fragmentos desse texto. Cada disciplina discutiu um aspecto da 

temática do texto. 

Foi possível observar que as práticas coletivas priorizaram a discussão de um tema 

central, e que, a partir dele, cada professor trabalhou os conteúdos da sua disciplina. Alguns 

professores foram questionados se compreendiam a prática coletiva realizada como 

interdisciplinar. Os professores 2 e 8 disseram que sim, como pode ser observado nos trechos 

a seguir. 

 

Considerei interdisciplinar, mas poderia ser mais fecunda. A dificuldade de fazer 

interdisciplinaridade aqui é a questão das etapas e aí as disciplinas ficam limitadas. (P2) 

 

Eu acredito que esse projeto acabou sendo interdisciplinar, porque abarcou algumas 

disciplinas e algumas temáticas e os conhecimentos das áreas foram socializados. (P8) 

 

As colocações de P2 e P8 mostram, mais uma vez, a confusão conceitual que os 

professores fazem ao definirem a interdisciplinaridade, confundindo-a com 

multidisciplinaridade. Sobre este aspecto, Tozzoni-Reis (2007) chama atenção de que é 
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preciso identificar conceitualmente a diferença entre esse dois termos, pois a ideia de 

integração e de totalidade que perpassam por eles tem referenciais teórico-filosóficos 

diferentes. No entanto, é possível perceber que os professores acabam dando sentidos 

idênticos aos conceitos. 

Ainda com relação às práticas de Educação Ambiental desenvolvidas nas turmas da 

Educação de Jovens e Adultos, observou-se que tem prevalecido as atividades individuais, 

sendo muitas delas realizadas de forma pontual, como é o caso das excursões, estudos de 

caso, exibição de vídeos e estudos dirigidos.  

Nos depoimentos fica claro também que as atividades individuais em Educação 

Ambiental enfatizam o processo teórico e discursivo, sem articulação com questões práticas. 

Sobre esta falta de unidade entre teoria e prática, Vázquez (2007) coloca que a atividade 

teórica por si só não é práxis. Para produzir uma mudança real não basta desenvolver uma 

atividade teórica, mas é necessário atuar praticamente. Assim, “enquanto a atividade prática 

pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo, que tem como resultado uma transformação real 

deste, a atividade teórica apenas transforma nossa consciência dos fatos, nossas idéias sobre 

as coisas, mas não as próprias coisas” (p. 239). Nesse sentido, é preciso resgatar a prática 

como fundamento da teoria nas atividades de Educação Ambiental desenvolvidas na escola, 

contribuindo assim para o progresso do conhecimento vinculado às necessidades práticas dos 

indivíduos. 

Com relação aos objetivos das práticas desenvolvidas, alguns docentes apresentaram 

justificativas pouco críticas e, por vezes, ingênuas, apesar de bem intencionadas. O professor 

2, por exemplo, ao levar os alunos para um “lixão” da cidade, explica os motivos: 

 

Era pra que eles vissem não só a miséria, porque muitos vivem daquilo ali, no meio daquele 

lixo, mas há falta de consciência em relação à higiene, a forma como eles chegam ali 

respirando aquele lixo o dia todo. É terrível. E também queria mostrar que, se a coleta fosse 

feita, aquele lixo não era daquele jeito, era um lixo arrumado e o lixo ia virar luxo, porque 

nessa época do lixo nós estávamos trabalhando com aquele poema que a palavra é LUXO 

feita toda em letra gótica, mas no miudinho ela forma LIXO. (P2) 

 

Percebe-se na colocação de P2 que a questão histórica, política e econômica que 

contextualiza a problemática do lixo urbano não é evidenciada. Identifica-se, portanto, a visão 

restrita do problema em questão, justificada por uma falta de clareza do sentido da dimensão 

política da EA. Sobre este aspecto, Loureiro (2008b) entende que “a ausência de crítica 

política e análise estrutural dos problemas que vivenciamos possibilita que a educação 
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ambiental seja estratégica na perpetuação da lógica instrumental do sistema vigente [...]” 

(p.13). 

Quando questionados sobre o retorno dado pelos alunos após a realização das práticas 

de EA, todos os professores colocaram que foi positivo. Alguns professores destacaram que 

houve aprendizagem e descobertas por parte dos alunos (P1), que os estudantes ficaram 

sensibilizados e aprenderam a fazer relações entre a matéria e as questões ambientais (P5), 

que as experiências vividas pelos educandos ficarão marcadas na lembrança deles (P7), que 

possibilitou a descoberta das habilidades de alguns alunos, que houve empenho por parte 

deles na realização das atividades, bem como um despertar para as questões ambientais, 

aprendendo a identificar os problemas (P8). 

Os professores não relataram modificações significativas nos alunos que os levassem a 

desenvolver novas posturas frente às questões ambientais. Isso evidencia que as práticas 

desenvolvidas na EJA não tem contribuído significativamente com a formação de um “sujeito 

ecológico” que, na percepção de Carvalho (2008a), seja capaz de identificar e problematizar a 

realidade de forma crítica, intervindo nela. 

Com base na descrição que os professores fizeram de suas práticas, pode-se inferir que 

há uma predominância de posturas pouco críticas, orientadas pela concepção conservadora de 

EA, refletida em práticas pontuais e pouco diversificadas, embora bem intencionalizadas. No 

entanto, essas práticas não contribuem de maneira eficiente para a construção da 

sustentabilidade socioambiental pelo caráter fragmentado e acrítico que elas apresentam. Para 

Guimarães (2003), essas práticas 

 

[...] não conseguem escapar das armadilhas discursivas de uma concepção de 

Educação (tradicional/conservadora) extremamente arraigadas no contexto 

escolar. A hegemonia desta concepção educacional baseia-se no 

compartilhamento aos paradigmas constituintes da sociedade moderna e sua 

racionalidade instrumental, inerentes à ciência moderna e que informam 

nossas escolas e professores. Ressalta-se que o conhecimento científico, 

super valorizado na sociedade moderna, é uma das ferramentas básicas de 

trabalho no ambiente escolar, o que faz muito presente o cientificismo 

cartesiano e positivista nas escolas. Da mesma forma, essa racionalidade lhes 

incapacita a lidar com a complexidade das questões ambientais. (p.99) 

 

Os elementos apontados pelo autor supracitado são percebidos nos discursos da 

maioria dos professores da EJA. Em consequência disso, esses docentes apresentam uma 

limitação na construção de práticas permanentes de EA, mesmo afirmando que costumam 
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discutir as questões ambientais ao abordarem seus conteúdos. Isso demonstra que a Educação 

Ambiental tem sido concebida pelos professores pelo seu caráter meramente informativo e de 

orientação para comportamentos adequados, ficando essa discussão, na maioria das vezes, no 

plano discursivo. 

Nesse contexto, os educadores da EJA necessitam de uma formação contínua e 

diferenciada que supere as “armadilhas paradigmáticas” (GUIMARÃES, 2004a) impostas 

pelo pensamento hegemônico e que avance para a construção de ambientes educativos 

guiados por uma concepção crítica de EA que se propõe formar 

 

[...] dinamizadores de ambientes educativos (e não multiplicadores), que, ao 

compreender a complexidade dos processos (movimentos) sociais, 

motivados pela reflexão crítica, mobilizem (mobilização = ação em 

movimento – práxis), com sinergia, processos de intervenção sobre as 

dinâmicas constituídas e constituintes da realidade socioambiental” 

(GUIMARÃES, 2004a, p. 134-135). 

 

Essa perspectiva tem grande importância no processo de formação de jovens e adultos, 

pois possibilita compreender a formação dos sujeitos trabalhadores e cidadãos como um 

processo amplo e onilateral, contribuindo para um processo de desconstrução das bases 

hegemônicas que sustentam a crise socioambiental. 

Apesar das limitações teórico-metodológicas apresentadas nos depoimentos dos 

entrevistados, há que se destacar que a tentativa de introduzir práticas de Educação Ambiental 

evidencia um processo de “resistência” dos professores tendo em vista a falta de formação 

adequada para o trabalho com a EA, da inexistência de uma proposta curricular de EJA que 

contemple a dimensão ambiental e dos desafios do trabalho com as turmas de jovens e 

adultos, decorrentes da falta de políticas públicas efetivas. Observa-se, ainda, uma superação 

por parte dos professores a respeito da compreensão da questão ambiental, ao fazerem relação 

desta com os conteúdos específicos da sua disciplina de ensino. Isso significa que os docentes 

consideram que as práticas de Educação Ambiental não se limitam à discussão de aspectos 

naturais, nem tão pouco é restrita a uma única disciplina de ensino – a exemplo da Biologia 

ou Geografia – , o que já é bastante significativo no processo de inserção da EA nas práticas 

escolares. 
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3.3.4.4 Dificuldades e desafios do trabalho com a dimensão ambiental na Educação de 

Jovens e Adultos 

 

 

Sobre os desafios e as dificuldades no trabalho com a dimensão ambiental na EJA, os 

professores apresentaram respostas muito variadas que envolveram questões de ordem 

estrutural, organizacional, política, pedagógica e humana. As dificuldades e os desafios 

recorrentes nas falas dos docentes foram organizados no quadro a seguir. 

 

Dificuldades/desafios no trabalho com a 

dimensão ambiental na EJA 
Professor  

Falta ou dificuldade com o uso de material P1 e P3 

Falta de integração/articulação entre os 

membros da escola/ interdisciplinaridade 
P1, P5, P7 e P8 

Estrutura do curso de EJA  P4 e P6 

Quadro 14 – Dificuldades/desafios no trabalho com a dimensão 

ambiental na EJA 

 

Das dificuldades apresentadas, a mais citada pelos professores foi a ausência de 

integração/articulação entre os membros da escola. Nesse sentido, P5 critica a falta de 

envolvimento da coordenação no processo e ressalta a necessidade de sensibilizar os 

professores para a superação do conhecimento fragmentado. 

 

[...] tem a questão do apoio para se trabalhar, a questão da sensibilização dos professores 

também, porque ainda existem aquelas “caixinhas”. [...] Então, essa interdisciplinaridade é o 

grande desafio para se trabalhar a Educação Ambiental. (P5) 

 

Ainda sobre a questão da interdisciplinaridade como dificuldade e desafio para o 

trabalho com a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos, P8 coloca: 

 

Eu acho que ainda é a questão da interdisciplinaridade. É preciso quebrar aquele pensamento 

de que a interdisciplinaridade é um problema e que tem que ficar por isso mesmo. Eu acho é 

um problema que atinge toda a escola. Eu acho que tem que se engajar o coordenador, o 

diretor da escola nessas discussões. [...]. Para a gente desenvolver um trabalho efetivo de 

educação ambiental não podemos achar que é um trabalho só do professor, mas é uma 

questão que envolve toda a comunidade escolar, porque todos são importantes nessa 

construção. (P8) 
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Os depoimentos de P5 e P8 suscitam mais uma vez a discussão em torno da 

interdisciplinaridade que é colocada como necessidade e, ao mesmo, como desafio para as 

práticas de Educação Ambiental na escola. A abordagem interdisciplinar se constitui como 

um desafio na medida em que sugere uma nova maneira de se pensar o campo da produção do 

conhecimento, superando a visão fragmentada, o que não representa uma tarefa fácil para os 

professores, pois  

 

[...] trata-se de um combate ao mesmo tempo externo e interno, no qual à 

organização das áreas e das formas de relacionar os conhecimentos 

corresponde a reestruturação de nossa própria maneira de conhecer e nos 

posicionar perante o conhecimento, desfazendo-nos dos condicionamentos 

históricos que nos constituem” (CARVALHO, 2008a, p. 122-123).  

 

Esse debate ainda precisa ser inserido e/ou amadurecido nas universidades e nos 

contextos escolares, de forma a buscar caminhos para novos modos de compreender, ensinar e 

aprender. A Educação Ambiental tem despertado esse horizonte. 

Dois professores – P1 e P2 – colocaram a questão dos recursos materiais como desafio 

para o trabalho com a Educação Ambiental. Para P1, falta material para desenvolvimento de 

algumas atividades. Já P2, embora afirmando que a escola possui uma boa estrutura em 

termos de recursos materiais, estes não são disponibilizados em todos os ambientes da escola. 

Além disso, o professor 2 coloca a dificuldade de realizar excursões, tendo em vista a falta de 

transporte para esta atividade. 

Dois professores informaram que a dificuldade em desenvolver práticas de Educação 

Ambiental nas turmas da EJA está relacionada à estrutura dos currículos do curso. 

 

Eu vejo que a Educação Ambiental deve ser tratada por todas as matérias, não deve ser nem 

Geografia, nem Biologia. Também não sou daqueles que seja uma matéria diferente, como “A 

história da África” ou “História de não sei... Eu acho que esse tema deve ser abordado em 

todas as matérias. A escola deve trabalhar como um todo, desde a servente, passando pela 

equipe técnica... Mas eu acho que tem que ser repensada toda a estrutura de currículos para 

facilitar mais a vida do professor e a vida da escola. [...] eu acho que merece um olhar mais 

atento por parte da Secretaria de Educação de desenvolver e preparar melhor esses 

profissionais para atuar na área do EJAEM e embutir dentro das grades curriculares a 

questão ambiental. (P4) 

 

A fala de P4 traz elementos muito significativos que merecem ser destacados. O 

primeiro diz respeito à importante percepção que o professor tem de que a EA precisa ser 

tratada em todas as matérias de ensino e que ela não pode se configurar como uma disciplina 
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específica. O segundo refere-se ao questionamento do currículo, o que remete à discussão já 

apresentada no segundo capítulo deste trabalho sobre a necessidade de flexibilização e de 

inserção de novas abordagens na Educação de Jovens e Adultos, a exemplo da dimensão 

ambiental. Repensar o currículo da EJA sob a égide da Educação Ambiental requer uma 

construção de novas relações e novos caminhos que superem a mera reprodução e transmissão 

de conteúdos, incorporando a dimensão crítica e contrapondo-se às visões reducionistas e 

fragmentárias difundidas na sociedade e incorporadas na escola através do currículo. Faz-se 

necessário, ainda, superar o paradigma compensatório que está fortemente presentes nas 

políticas públicas de EJA, que engessam as práticas educativas e não atendam as necessidades 

dos sujeitos. 

Buscar esses novos caminhos significa instaurar um campo de luta, pois, como coloca 

Apple (2008), o currículo e as questões educacionais mais genéricas sempre estiveram 

atrelados à história dos conflitos de classe, raça, sexo, religião. Nesse sentido, o currículo é 

“produto das tensões, conflitos e concessões culturais, políticas e econômicas que organizam 

e desorganizam um povo” (APLLE, 2008, p. 59). Repensar o currículo da EJA é, portanto, 

problematizar as relações de poder e ressignificar a escolarização como processo que amplia 

as capacidades humanas e as possibilidades sociais. 

Outro ponto importante suscitado por P6 é a questão do preparo dos docentes, 

enfatizando a necessidade de criação de programas de Educação Ambiental. 

 

Sobre a questão ambiental, os professores precisam saber, porque querendo ou não, a mídia 

está aí, a televisão está aí. Se o Estado não montar um programa de Educação Ambiental, não 

vai funcionar. Não dá pra ser um programa estancado, mas transversal dentro de toda a 

escola. Aí sim, vai funcionar. (P6) 

 

Sobre o aspecto da formação dos professores, P8 coloca que não é suficiente a 

obrigatoriedade da Educação Ambiental, mas ela também deve ser significativa para os 

professores. O professor reforça ainda a necessidade de cursos de formação. 

 

[...] É preciso acabar com essa história de dizer que a educação ambiental é obrigatória, sem 

mostrar para o professor porque ela é importante. Tem que ter curso de formação, tem que 

discutir a questão. Para transpor isso tem que ter uma mudança dentro da escola. (P8) 

 

As falas de P6 e P8 revelam a importância atribuída por esses professores ao processo 

de formação para que a dimensão ambiental possa ser inserida no contexto escolar. Essa 
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perspectiva deve vislumbrar a superação das fragilidades das práticas através de um processo 

formativo comprometido com a educação de sujeitos sociais críticos, participativos, para a 

construção de uma sociedade em que a sustentabilidade seja entendida também como 

democracia, equidade, justiça autonomia e emancipação, como bem coloca Tozoni-Reis 

(2007). 

Compreender a dificuldades enfrentadas pelos docentes no trabalho com a Educação 

Ambiental torna-se significativo no contexto da discussão deste trabalho. A efetiva inserção 

da dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos passa pela superação destas e de 

outras questões de ordem política, institucional, ideológica e epistemológica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O que almejei como educando-educador-pesquisador é, 

partindo da interpretação de outros, interpretar esse 

movimento, para que na interpretação de minha 

interpretação, outros se coloquem em movimento (Mauro 

Guimarães) 

 

Este estudo se propôs a compreender as concepções dos professores que atuam no 

EJAEM do Centro de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa sobre a dimensão ambiental 

na Educação de Jovens e Adultos. Os docentes foram escolhidos como sujeitos desta pesquisa 

por entender que estes profissionais são os principais mobilizadores das práticas de Educação 

Ambiental na escola. 

A Educação de Jovens e Adultos constitui-se como um campo que tem construído uma 

história tensa, marcada pela luta pelo reconhecimento dos direitos dos seus sujeitos e por um 

processo educativo que atenda as suas necessidades concretas. Arroyo (2007c) sinaliza que a 

configuração da EJA como campo específico de responsabilidade pública vem recebendo 

atenção de universidades e de centros de pesquisas e de formação que reconhecem e 

enfatizam os processos formativos dos jovens e adultos como foco de pesquisas e reflexão 

teórica. Esses novos olhares têm revelado a EJA como um campo instigante para o exercício 

do pensar e do fazer docente. No entanto, essa reconfiguração representa um grande desafio, a 

começar pela superação das visões restritas que tão negativamente marcaram a Educação de 

Jovens e Adultos ao longo de sua história. 

Nesta perspectiva, vale salientar que na própria história da Educação de Jovens e 

Adultos podemos buscar os elementos para avançarmos na configuração da especificidade 

desse campo educativo. O Movimento da Educação Popular deixou um rico legado que nos 

ajuda a repensar os processos formativos de jovens e adultos. Um dos traços fundamentais 

desse legado é o reconhecimento dos saberes dos seus sujeitos, fazendo uma interpretação 

politizada das suas trajetórias sociais, econômicas e culturais. Nesse caso, a EJA é assumida 

como um ato político no exercício da emancipação dos seus sujeitos. 

Diante disso, acredito que a Educação Ambiental, dentro da perspectiva crítica, pode 

trazer um horizonte bastante rico para o processo de ressignificação da Educação de Jovens e 

Adultos, na medida em que promove a compreensão dos problemas socioambientais em suas 
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múltiplas dimensões e aponta para transformações essenciais “nas relações de produção, nas 

relações sociais, nas relações do homem com a natureza e na relação do homem com sua 

própria subjetividade” (GUIMARÃES, 2000). Por seu caráter político, a EA Crítica pode 

contribuir para o processo de emancipação dos sujeitos, potencializando-os para a ação 

transformadora, aproximando-se, assim, dos princípios da Educação Popular, nos quais a EJA 

também é reconhecida. Foi justamente pensando nessas relações que optei por compreender 

como a dimensão ambiental tem sido pensada e trabalhada na Educação de Jovens e Adultos, 

tomando como referência o olhar dos professores. 

Inserir a dimensão ambiental nos contextos escolares nos leva a pensar sobre as 

posturas epistemológicas que norteiam as diferentes posições teórico-práticas, as quais não 

estão isentas da influência de diferentes paradigmas de interpretação da realidade, guiados 

pela luta ideológica de poder e dos interesses políticos envolvidos. Dessa forma, este estudo 

forneceu algumas evidências para compreender o que está por trás das concepções construídas 

pelos docentes sobre a Educação Ambiental na escola. 

Não foi uma tarefa fácil desvelar as concepções dos docentes, tendo em vista as 

diferentes formas como os sujeitos constroem suas visões de mundo e a complexidade dos 

elementos envolvidos nesta construção. Nesse sentido, saliento que as análises apresentadas 

nesta pesquisa não podem ser consideradas um retrato absoluto da realidade, mas representam 

uma reflexão a partir de depoimentos que dão alguns indícios sobre as formulações teóricas 

dos professores e sobre o que acontece na escola. 

É preciso deixar claro também que os dados discutidos neste trabalho não são 

representativos de uma situação mais ampla das concepções de professores da Educação de 

Jovens e Adultos em Sergipe, mas são significativos por revelarem aspectos fundamentais que 

podem ajudar a elucidar caminhos para futuras reflexões, abrindo-se, inclusive, para novos 

estudos neste e em outros contextos educativos. 

A partir dessas ideias iniciais, trago algumas conclusões, que não se fecham em si, 

tendo em vista os diversos questionamentos que não puderam ser elucidados em função do 

tempo e dos limites dos caminhos metodológicos traçados para a pesquisa. 

Inicialmente, faço algumas reflexões sobre os dados obtidos através da aplicação do 

questionário. Esse instrumento de pesquisa forneceu elementos para compreender o contexto 

geral das relações estabelecidas entre os professores e a dimensão ambiental e ajudou a traçar 
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um perfil, ainda que não aprofundado, das concepções dos professores que atuam no Ensino 

Médio da escola. 

Foi possível identificar alguns padrões de concepções, tais como, a compreensão da 

Educação de Jovens e Adultos dentro do paradigma compensatório, a prevalência das 

perspectivas naturalista e antropocêntrica de meio ambiente, a ênfase na Educação Ambiental 

de caráter conservador/comportamentalista, centrada no indivíduo e com a finalidade 

conteudista e informativa de transmissão de conhecimento. Além disso, observou-se a 

prevalência de atividades pontuais de EA e a falta de formação da maioria dos professores 

para esta perspectiva. 

Em contrapartida, percebi algumas poucas tentativas de superação desses padrões de 

concepções, avançando para olhares mais amplos sobre a Educação de Jovens e Adultos e 

para o entendimento do meio ambiente no seu sentido complexo, o que contribui diretamente 

para uma percepção mais crítica da Educação Ambiental. 

Esse perfil geral mostra que a inserção da dimensão ambiental nas turmas do EJAEM 

do Centro de Referência de EJA Prof. Severino Uchôa esbarra, principalmente, na ausência 

ou ineficiência da formação dos professores para atuarem na Educação de Jovens e Adultos e 

para a promoção de práticas efetivas de Educação Ambiental. As concepções dos professores 

expressaram a inexistência ou as fragilidades dos seus processos formativos, ao revelarem 

uma tendência reducionista e fragmentada de pensar o meio ambiente e a EA. Essas visões 

contribuem significativamente para a ausência de práticas que contemplem a dimensão 

ambiental na escola ou, quando elas estão presentes, se apresentam como pontuais e guardam 

um caráter conservador, ou seja, centralizam a mudança de comportamento e a transmissão de 

conteúdos, deslocada de uma discussão crítica da realidade para agir sobre ela. 

Determinados aspectos não foram possíveis de serem tratados na análise inicial dos 

questionados. Sendo assim, para responder ao problema de pesquisa, eu precisei adentrar no 

universo das concepções daqueles professores que procuram inserir a dimensão ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos. Dessa forma, os dados dos questionários foram importantes no 

sentido de fornecerem elementos para a seleção dos sujeitos que seriam submetidos à 

entrevista semi-estruturada. 

As categorias utilizadas na análise das entrevistas – Educação de Jovens e Adultos, 

meio ambiente, Educação Ambiental, sustentabilidade e interdisciplinaridade – foram 

fundamentais, tendo em vista que as concepções dos professores sobre estas categorias 
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possibilitam entender suas posturas epistemológicas que, consequentemente, refletem em suas 

práticas pedagógicas, o que foi melhor compreendido na análise das concepções sobre a 

dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos. 

A pesquisa evidenciou que os professores sentem dificuldade em lidar com o contexto 

educativo da EJA. A falta de formação inicial e a incipiente formação continuada, a 

diversidade e os diferentes perfis dos sujeitos, os tempos de aprendizagem na Educação de 

Jovens e Adultos pensados sob a lógica do ensino regular, a estrutura curricular e os recursos 

didáticos inadequados, foram alguns dos principais desafios apontados pelos docentes. Essas 

adversidades evidenciam a fragilidade das políticas públicas e dos programas voltados para a 

EJA, que negligenciam as especificidades dos jovens e dos adultos e reforçam a precarização 

do trabalho docente e a exclusão dos sujeitos do processo educativo. Esse contexto impõe 

certos limites à incorporação de novas abordagens na Educação de Jovens e Adultos, a 

exemplo da dimensão ambiental. 

Para entender os sentidos dados pelos professores ao meio ambiente, categoria 

fundamental para a compreensão epistemológica da Educação Ambiental, foram identificadas 

nos depoimentos três tendências: a naturalista, a antropocêntrica e a complexa. A segunda 

predominou entre os docentes. Essa concepção antropocêntrica, instrumentalizadora e 

utilitarista do meio ambiente, subjacente à racionalidade instrumental da sociedade moderna, 

traz consequências para a Educação Ambiental, pois ela passa a ser concebida dentro de uma 

lógica conservadora/adaptadora dos sujeitos, resultando em ações isoladas voltadas para a 

transmissão de conhecimentos sobre o ambiente, visando mudanças de comportamento nos 

indivíduos, de forma fragmentada e descontextualizada da realidade e que são pouco eficazes 

na superação dos problemas socioambientais locais e globais. Foi essa visão de EA que 

prevaleceu nos depoimentos dos professores. 

No entanto, foi possível identificar algumas tentativas de superação dos paradigmas 

tradicionais de interpretação da realidade por parte dos professores, aproximando-se de uma 

concepção complexa de meio ambiente e de uma perspectiva crítica de Educação Ambiental, 

a qual busca superar a fragmentação, recuperando a complexidade como forma de perceber o 

mundo. Ainda que esta concepção não se apresente como hegemônica, ela representa indícios 

de uma ruptura epistemológica que precisa ser incorporada nos processos formativos dos 

professores e, consequentemente, nas práticas pedagógicas das escolas. 
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Nos discursos dos professores apareceram visões diferenciadas de categorias 

fundamentais para a práxis em Educação Ambiental, tais como a relação entre EA/cidadania e 

as concepções sobre sustentabilidade. Identificou-se uma predominância de concepções 

reducionistas dessas categorias, incorporando, muitas vezes, os discursos hegemônicos que 

despolitizam a sua interpretação. Essas visões, incorporadas ao trabalho com a EA, tende 

muito mais a acomodar os indivíduos do que potencializá-los para ações transformadoras. 

Embora essa perspectiva tenha prevalecido, identifiquei em alguns depoimentos concepções 

mais críticas sobre estas categorias, revelando um contradiscurso e sinalizando novos olhares 

para as relações entre Educação Ambiental, sustentabilidade e formação da cidadania plena. 

Os dados apresentam ainda uma limitação compreensiva dos professores ao tratarem 

da interdisciplinaridade, muitas vezes confundindo-a com o conceito de multidisciplinaridade, 

por compreendê-la como justaposição de disciplinas. Em suas falas, os docentes ressaltam a 

importância e a necessidade de um trabalho interdisciplinar, mas, ao mesmo tempo, anunciam 

obstáculos para sua concretização. 

Esse panorama coloca a interdisciplinaridade como um desafio epistemológico e 

metodológico, tendo em vista que a fragmentação dos saberes reflete não só a desarticulação 

guiada pela lógica racionalista, como também pela a sociedade de classes, colocando o 

homem como um ser dividido e alienado. A superação desse desafio implica na crítica à 

lógica da racionalidade instrumental e à forma fragmentária da produção da vida humana em 

todas as suas dimensões. 

Nas concepções sobre as práticas não foram observadas diferenças em relação aos 

padrões de percepção discutidos anteriormente. Os depoimentos revelaram que os professores 

incorporam em suas ações educativas as visões construídas sobre os elementos constitutivos 

da dimensão ambiental. Mais uma vez foi evidenciado um entrave comum a quase todos os 

professores: a inexistência ou insuficiência de formação para a Educação Ambiental. Isso tem 

levado os professores a investirem em práticas pedagógicas conservadoras, isoladas, pontuais 

e desacompanhadas de uma reflexão crítica, o que não contribui, de forma significativa, para a 

formação de cidadãos ativos na construção de novas relações sustentáveis entre sociedade e 

natureza. 

A partir das análises feitas neste trabalho, pude identificar que a inserção da dimensão 

ambiental na Educação de Jovens e Adultos enfrenta diversos desafios que perpassam não só 

por uma formação adequada para os educadores, mas também pela necessidade de repensar a 
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Educação de Jovens e Adultos, buscando ressignificá-la a partir das especificidades dos seus 

sujeitos, tendo como parâmetro as experiências e o legado da Educação Popular. 

Mesmo com todas as adversidades enfrentadas, identifiquei um movimento que posso 

chamar de “resistência” dos professores ao tentarem inserir a dimensão ambiental no contexto 

educativo da Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista as condições objetivas e 

subjetivas que lhes são impostas. No entanto, é imprescindível superar as fragilidades da 

Educação Ambiental na escola. Isso passa pelo enfrentamento conjunto de diversos fatores, 

tais como a necessidade de formação crítica dos professores, a criação de espaços para a 

discussão da EA em diferentes fóruns da sociedade, a elaboração e a efetiva implementação 

de políticas públicas, a melhoria das condições de trabalho dos docentes e a realização e 

divulgação de pesquisas acadêmicas voltadas para a Educação Ambiental. 

Dessa forma, espero que esta pesquisa possa desencadear novas perguntas e novos 

olhares que aprofundem as questões sobre o pensar e o agir na Educação Ambiental, ajudando 

a elucidar caminhos que apontem para a concretização da Educação Ambiental Crítica nos 

espaços formais e não-formais, buscando alternativas que superem o modelo de racionalidade 

hegemônica da modernidade. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Questionário 

 

 

Caro(a) professor(a), 

o presente questionário corresponde a uma das etapas da pesquisa de mestrado da 

pesquisadora Viviane Almeida Rezende e tem como objetivo conhecer as concepções sobre as 

práticas em Educação Ambiental dos professores que atuam no EJAEM do Centro de 

Referência de Educação de Jovens e Adultos Prof. Severino Uchôa. Sua cooperação é valiosa 

e imprescindível, sendo que sua identidade será preservada na utilização dos dados na 

pesquisa. 

Muito obrigada, 

______________________________ 

Viviane Almeida Rezende 

(Pesquisadora responsável) 

 

1 – Nome:_____________________________________________________________________ 

2 – Formação acadêmica (especificar curso(s)): _______________________________________ 

3 – Tempo de docência: __________________________________________________________ 

4 – Tempo que leciona na escola: __________________________________________________ 

5 – Tempo que leciona na EJA: ____________________________________________________ 

6 – Disciplina (s) que leciona na EJA: _______________________________________________ 

7 – Carga horária de trabalho na EJA: _______________________________________________ 

 

8 – Como você concebe a Educação de Jovens e Adultos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9 – Escreva o que você entende por: 

a) Meio ambiente: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 

b) Educação Ambiental: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10 – Em sua formação (inicial ou continuada) você já participou de algum curso ou disciplina 

que abordasse a temática ambiental? 

(    ) sim. Qual(is)?: _____________________________________________________________ 

(    ) não 

 

11 – Você discute as questões ambientais nas suas aulas? De que maneira? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12 – Você acha importante trabalhar Educação Ambiental na EJA? Por que? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

13 – Você já desenvolveu alguma prática (atividade, projeto, evento) que envolvesse a temática 

ambiental na EJA? 

(    ) sim 

(    ) não. Por que? _____________________________________________________________ 

 

14 – Descreva uma atividade que você tenha desenvolvido na EJA e que você considera como 

Educação Ambiental. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Aracaju, ____ de maio de 2010. 

 

_________________________________ 

Assinatura do professor (a) 



 

APÊNDICE B – Roteiro de Entrevista 

 

 

PARTE I – Concepções da Educação de Jovens e Adultos 

 

1 – Falar sobre a Educação de Jovens e Adultos (explicitar as experiências com a EJA). 

 

2 – Falar quem são os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. (explicitar quais as 

características e as necessidades desses sujeitos). 

 

3 – Falar sobre possíveis dificuldades e desafios no trabalho com a EJA. 

 

 

PARTE II – Concepções sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos  

 

1 – Explicitar as concepções sobre: 

a) Meio Ambiente 

b) Educação Ambiental 

c) Sustentabilidade 

 

2 – Expor se no processo de formação (inicial e continuada) participou de algum curso e/ou 

disciplina que abordasse a questão ambiental. Relatar a experiência e as contribuições para a 

prática docente. 

3 – Expor a importância da Educação Ambiental na escola. 

4 – Falar sobre a relação e a importância da Educação Ambiental na formação dos jovens e 

dos adultos. 

5 – Falar da relação da Educação Ambiental e a formação da cidadania. 

6 – Informar se já desenvolveu alguma prática (atividade, evento, projeto) ligada à questão 

ambiental com os alunos da Educação de Jovens e Adultos (expor as experiências, 

descrevendo como foram planejadas e executadas, quais os objetivos e os resultados obtidos). 

7 – Informar se já desenvolveu prática(s) com de Educação Ambiental em conjunto com os 

professores de outras disciplinas. (descrever como a experiência e se falar se a considerou 

como interdisciplinar, justificando). 



 

8 – Falar sobre as relações que os conhecimentos de sua disciplina de ensino tem com a 

questão ambiental. (descrever essas relações e como são feitas) 

9 – Expor as dificuldades e os desafios em trabalhar com a dimensão ambiental na Educação 

de Jovens e Adultos. 



 

APÊNDICE C – Termo de Consentimento 

 

 

 

Pelo presente consentimento, eu,____________________________________, portador do 

documento de identidade nº. _________________ e CPF nº___________________, declaro 

que concordo, voluntariamente, em participar deste estudo para a dissertação de mestrado da 

pesquisadora Viviane Almeida Rezende com a gravação de uma entrevista e publicação dos 

meus depoimentos, desde que minha identidade seja preservada. Tenho conhecimento de que 

receberei resposta a qualquer dúvida sobre os procedimentos relacionados a esta pesquisa. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

___________________________________________ 

Viviane Almeida Rezende 

(Pesquisadora responsável) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aracaju-SE, ____ de julho de 2010. 

 


