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RESUMO

Este estudo tem por objetivo analisar a proposta de ensino de Ciências Naturais para a Educação de Jovens e Adultos
(EJA), no sentido da formação do sujeito ecológico, as correntes da Educação Ambiental presentes nessa proposta e
como ela está organizada. Tomamos como referencia autores do campo da EJA e da Educação Ambiental. A proposta
analisada mostrou espaço para a abordagem dos saberes populares, dos saberes dos alunos integrados aos saberes
escolares e ao aprofundamento dos conhecimentos no campo das ciências naturais. Os conteúdos estão organizados
em eixos, se articulam aos temas transversais e são trabalhados em temas de estudos. As correntes da Educação
Ambiental presentes na proposta contribuem para a formação do sujeito consciente e agente das questões
ambientais.
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RESUMEN

Este estudio tiene por objetivo analizar la propuesta de enseñanza de Ciencias Naturales para la Educación de
Jóvenes y Adultos, en el sentido de la formación del sujeto ecológico, las corrientes de la Educación Ambiental
presentes en esa propuesta y cómo está organizada. Tomamos como referencia autores del campo de la EJA e de la
Educación Ambiental. La propuesta analizada mostró espacio para el abordaje de los saberes populares, de los
saberes de los alumnos integrados a los saberes escolares y la profundización de los conocimientos en el campo de
las ciencias naturales. Los contenidos están organizados en ejes, se articulan a los temas transversales y son
trabajados en temas de estudios. Las corrientes de la Educación Ambiental presentes en la propuesta contribuyen a la
formación del sujeto consciente y agente de las cuestiones ambientales.

Palabras-clave: Educación Ambiental, Educación de Jóvenes y Adultos, Enseñanza de Ciencias Naturales

INTRODUÇÃO

A participação no projeto “Relação com o saber e educação ambiental: uma pesquisa com estudantes em tempo
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integral” e o concomitante curso da disciplina Educação de Jovens e Adultos (EJA), na graduação em Pedagogia,
trouxeram uma inquietação sobre como a temática Educação Ambiental é trabalhada na EJA. Ou seja, qual a proposta
curricular e quais as abordagens da formação sobre questões ambientais se destinam a este público Em busca de
respostas para essas questões, organizamos um grupo de trabalho[i] para o estudo da “Proposta Curricular para a
Educação de Jovens e Adultos: Segundo Segmento do Ensino Fundamental” (MEC/2002), que definiu por iniciar os
estudos analisando a proposta específica para o ensino de Ciências Naturais.

Tomamos como referencia para essa análise, no campo da Educação de Jovens e Adultos, as concepções sobre EJA
expressas em textos de Miguel Arroyo (2006), assim como na pedagogia progressista de Paulo Freire (2005). No
campo da Educação Ambiental trazemos as contribuições de Carvalho (2006) sobre a formação do sujeito ecológico e
de Sauvé (2005) para pensar as correntes da Educação Ambiental presentes na proposta analisada.

Variados documentos reconhecem e orientam a Educação Ambiental (EA) no Brasil, podendo citar desde a
Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do § 1º do artigo 225 que determina ao Poder Público que assegure a
EA em todos os níveis de ensino como fundamento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado pela sociedade
civil planetária, em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Rio-92), que reconhece a caráter crítico e emancipatório da Educação Ambiental, entendendo-a como um
instrumento de transformação social, política, ideologicamente comprometido com a mudança social, cujo o foco é o
de sociedades sustentáveis construídas a partir de princípios democráticos, em propostas participativas de gestão
ambiental e de responsabilidade global.

Da mesma forma outros documentos como, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL. 1996),
prevê que na formação básica do cidadão seja "assegurada a compreensão do ambiente natural e social [...] devendo
ter como uma de suas finalidades, o preparo ao exercício da cidadania [...]"; a Política Nacional de Educação
Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Básica em todas as suas etapas e modalidades reconhecem a relevância e a obrigatoriedade da Educação
Ambiental; as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos incluindo os direitos ambientais no conjunto
dos internacionalmente reconhecidos, define que "a educação para a cidadania compreende a dimensão política do
cuidado com o meio ambiente local, regional e global [...]" (BRASIL, 2012).

Carvalho (2006) aponta que no Brasil, a EA tem se construído sob uma perspectiva interdisciplinar, cujo objetivo tem
sido compreender as questões que afetam as relações entre os grupos humanos e seus ambientes, para que possa
intervir nelas, através das diversas áreas do conhecimento e diferentes saberes, escolares e não escolares. Mas,
pedagogicamente uma das críticas feita a EA tem sido a compartimentalização do conhecimento em disciplinas. Ao
olhar especificamente para o ensino de Ciências Naturais, não estamos na via dessa fragmentação. O conteúdo
configura-se como um recorte metodológico para o estudo, sem contudo perder o viés da interdisciplinaridade
característica da Educação Ambiental, que buscamos na proposta para a Educação de Jovens e Adultos.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 e a Resolução Nº 3, de 15 de junho de 2010,
a Educação de Jovens e Adultos (EJA), é destinada a pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
ensino fundamental e médio, sendo assim, esta modalidade – EJA – tem como objetivo, oferecer oportunidades
educacionais apropriadas, considerando as características do aluno, seus interesses, condições de vida e de trabalho.

Compreendemos a Educação de Jovens e Adultos – EJA, como um universo plural de práticas formativas que se
estende por quase todos os domínios da vida social. Desde Paulo Freire, os sujeitos da EJA são reconhecidos como
sujeitos de sua história, sujeitos da experiência[ii], sujeitos políticos. Na concepção de Freire,

Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo,
compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa
relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Adernais, a aprendizagem da leitura e
a alfabetização são atos de educação e educação é um ato fundamentalmente político [...]
a educação deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e de construção
da história. (FREIRE, 1989, p.7)
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O jovem (ou adulto) que frequenta a EJA, é muito mais do que uma pessoa que não concluiu seus estudos. É um
indivíduo com história, marcado pela vida, é um ser humano que precisa ser ouvido e compreendido. Arroyo diz que
“não é qualquer jovem e qualquer adulto. São jovens e adultos com rosto, com histórias, com cor, com trajetórias
sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia” (2006, p.22). Histórias e trajetórias que estão carregadas de saberes e
relações permeadas por questões socioambientais. Mas, quais são esses saberes e como eles dialogam com a
proposta curricular para a EJA Essa proposta os integra e articula aos saberes escolares, mais especificamente no
ensino de Ciências Naturais De que maneira está organizado o seu conteúdo Como estão organizados os temas
transversais, mais especificamente a educação ambiental E que abordagens (tendências) da Educação Ambiental ali
se apresentam e contribuem para a formação do cidadão consciente das questões ambientais

Partindo desses questionamentos, este estudo tem por objetivo analisar a proposta de ensino de Ciências Naturais
para a Educação de Jovens e Adultos, no sentido da formação do sujeito ecológico, as correntes da Educação
Ambiental presentes nessa proposta e como ela está organizada.

Para isso o texto se organiza em três seções. A primeira seção apresentará a proposta do ensino de Ciências Naturais
para a Educação de Jovens e Adultos. Na segunda parte apresentamos especificidades dessa proposta ao refletir
sobre sua articulação aos Temas Transversais e sua organização por eixos de trabalho. Na terceira vamos falar do
que está proposto dentro do ensino ciências sobre educação ambiental para a EJA e que correntes podem ser
identificadas nessa proposta, no sentido de uma formação crítica.

1 A PROPOSTA CURRICULAR DE CIÊNCIAS NATURAIS PARA A EJA

Partimos da compreensão que a EJA precisa integrar-se à vida cidadã, de modo que cada componente contribua com
uma melhor orientação para o trabalho e com a ampliação dos significados das experiências de vida dos estudantes.
A experiência “é um termo que abrange as diferentes maneiras por intermédio das quais uma pessoa conhece e
constrói a realidade [...]”. A experiência está voltada para o mundo exterior. (TUAN, 2013, p.17). No sentido freiriano, a
experiência, implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência. Experienciar é aprender e atuar sobre um
dado e criar a partir dele. Assim, analisamos a proposta Curricular de Ciências Naturais para o segundo seguimento
dos anos iniciais, fazendo algumas considerações sobre os estudantes da EJA, conteúdos e métodos.

De acordo a Proposta Curricular, os estudantes da EJA

[...] devem ter acesso aos conhecimentos que promovam ampliação de suas interpretações
sobre aspectos individuais e coletivos que condicionam a saúde e a reprodução humanas,
sobre as transformações dos ecossistemas no planeta como um todo e especificamente no
lugar onde vivem. (BRASIL, 2002, p.71).

Os conteúdos e métodos habituais em Ciências Naturais devem ser revistos criticamente na elaboração e na
consecução dos projetos educativos, oportunizando estabelecer vínculos com a realidade do estudante. Conteúdos e
métodos devem visar à aprendizagem significativa. “O acesso às Ciências Naturais em EJA deve acontecer em
conjunto com a promoção da racionalidade, a confirmação de competências adquiridas na vida extraescolar e o
banimento do medo e dos preconceitos”. (BRASIL, 2002, p. 72).

Para promoção da qualidade, as seleções dos temas precisam ser relevantes para os alunos, e estarem ligados ao
meio ambiente, à visão do universo, à saúde e à transformação científico-tecnológica do mundo, bem como à
compreensão do que são a ciência e a tecnologia. Deve ainda, pautar-se em discussões e implicações éticas, de
modo a promover o alcance dessas explicações na formulação de visões de mundo (BRASIL,2002).

A proposta indica que os métodos e conteúdos que mais cooperam para essa formação crítica e para a inserção
consciente do estudante na vida coletiva estão pautados sob as influências e pensamento de Paulo Freire. Os
conhecimentos relacionados a tecnologia, orientam para que o conhecimento da história da humanidade, desde os
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primórdios, até a atualidade, as possibilidades de contribuições das Ciências Naturais para a transformação da
sociedade e mostra que tais ciências vão além de definições e nomes.

Com relação aos objetivos gerais, a proposta deixa explícito que os objetivos para EJA, são os mesmos propostos
para crianças e jovens situando-os (07 a 14 anos). Contudo evidencia a necessidade para que a ciências faça parte
da vivência dos sujeitos, e que os temas de estudos estejam ligados ao cotidiano dos sujeitos. Há orientação para que
os sujeitos reflitam sobre a natureza do conhecimento científico, devendo-se ainda ser levado em conta os aspectos
políticos devido ao seu envolvimento com o mundo trabalho; enfatizar que o homem é parte da natureza. São
pontuados que os riscos e os benefícios decorrentes do uso das tecnologias devem ser discutidos com a EJA, para
que os sujeitos façam opção consciente entre sua utilização. É ressalta a importância da compreensão da saúde no
plano individual e coletivo. O meio ambiente perpassa as questões relacionadas a saúde, a proposta indica a
importância com a prática de cuidados para com a saúde, valoriza a cultura local. A proposta preza pela promoção da
aprendizagem significativa capaz de estimular um entendimento amplo dos conceitos científicos básicos e sua
aplicabilidade em diferentes contextos. E destaca que aos sujeitos deve ser oportunizado o desenvolvimento da
consciência sobre aspectos da coletividade.

A proposta ressalta ainda que, não é possível ensinar todos os conceitos científicos aos sujeitos da EJA, não em
função do tempo que é menor, mas porque os conteúdos são extensos até mesmo para o ensino regular. Como
sugestões, a proposta reforça a necessidade em selecionar e organizar bem os conteúdos, conforme a necessidade
dos sujeitos.

Há uma recomendação que ao selecionar os conteúdos deve ser observada a relevância destes para os jovens e
adultos, a nível,

[...] social, cultural e científico, auxiliando-os a compreender e superar interpretações
ingênuas sobre as relações entre a natureza, o ser humano e a tecnologia existentes em
seu cotidiano. [...]. Assegurar que a seleção dos conteúdos e metodologias propicie ao
aluno “aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a conhecer” e “aprender a
conviver”. (BRASIL, 2002, p.89).

Sobre os conteúdos conceituais, são desenvolvidos para a compreensão do mundo natural. Com relação a atitudes e
valores na EJA, orienta-se para o desenvolvimento de “posturas e valores pertinentes às relações entre os seres
humanos, o conhecimento e o ambiente”. (BRASIL, 2002, p.92).

A aprendizagem dos procedimentos está diretamente ligada ao “aprender a aprender” e à
conquista da autonomia intelectual, que deve estar sempre no foco da atuação do
professor, de modo que o aluno jovem ou adulto seja cada vez mais capaz de analisar,
relacionar e pesquisar por si só. (BRASIL, 2002, p.91)

A proposta ainda oferece orientações didáticas para que o professor planeje e execute sua proposta de trabalho,
contemplando como por exemplo o planejamento de ensino, a nível de projetos, planos de trabalho, metodologias de
ensino, tais como o livro didático (tecendo algumas críticas, colocando que inúmeras vezes são instrumentos que não
atendem a real necessidades dos sujeitos da EJA). Oferece uma base para que o professor/a, ensine em classes
heterogêneas (destacando o trabalho em equipe, avaliação diferenciada), assim como subsídios para atividades
diversificadas (enfocando a problematização e o debate, situações problemas, atividades permanentes, produção
escrita de textos informativos, pesquisa escolar – coleta de dados e informação, consultas e entrevistas, textos
literários, vídeos, computador e internet, entre outros.).

Sobre a sistematização do conhecimento, a proposta ressalta (confecção de cartazes, registro pelo desenho. Sugere
ainda que se faça avaliações individuais e diagnóstica, para acompanhar o desenvolvimento dos educandos. As
formas sugeridas são: observações e registro durante as aulas, provas, pesquisas, comunicações e relatórios, etc. Os
componentes a serem avaliados são de abrangências conceituais os procedimentos e valores. Ainda sugere a auto
avaliação.
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2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA TRANSVERSAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS NA EJA

Segundo a resolução CONAMA 306/2002 Meio Ambiente é um “conjunto de condições, leis, influências e interações
de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas”. Sendo assim, trabalhar as questões ambientais numa abordagem somente da natureza, é um pensamento
equivocado. O meio Ambiente é mais do que fauna e flora, ele envolve a sociedade, o homem e suas inter-relações.
Nessa perspectiva analisamos como se apresenta a proposta de Educação Ambiental no ensino de Ciências Naturais
na EJA. O que percebemos é que a Educação Ambiental aparece tanto como um tema transversal que está presente
nessa proposta, articulado aos demais temas, quanto nos eixos, como um elemento articulador destes através dos
temas de estudo.

2.1 Educação Ambiental e Temas Transversais no ensino de Ciência Naturais na EJA

Procuramos a seguir tecer algumas considerações sobre os temas transversais que se articulam à Proposta Curricular
da EJA e como conversam entre si, através do próprio tema de Educação Ambiental.

O primeiro tema transversal que a Proposta Curricular da EJA traz é a Saúde. Ele “oferece perspectivas sociais e
ambientais que ampliam a abordagem tradicional dos programas de saúde nos currículos de Ciências, cuja tônica tem
sido o estudo das doenças e não o desenvolvimento da saúde”. (BRASIL, 2012, p.86). Este tema traz para o contexto
escolar a discussão sobre a interação do corpo com o ambiente, suas transformações e necessidades. E como é para
a EJA, a proposta é sempre trazer a discussão para a realidade dos estudantes, abordando “problemáticas de quem já
responde por sua alimentação, pelos cuidados médicos, com sua saúde, por sua vida amorosa e sexual, e muitas
vezes cuida de filhos ou de pais idosos”. (BRASIL, 2012, p.100). Essa contextualização dos conteúdos, das
discussões, se efetiva em situações marcadas pelas questões ambientais, trazendo o tema da Educação Ambiental
para o tema da Saúde. Trabalhado paralelamente ao tema Saúde, a Orientação Sexual, vai conversar com o Meio
Ambiente trabalhando valores, crenças, histórias de vida, culturas, comportamentos relativos a sexualidade e outros.

Outro tema que é abordado dentro da Proposta Curricular é o Consumo. O Consumismo é algo que está muito
presente na discussão de Meio Ambiente, ele vai abordar questões sociais, ecológicas, de sustentabilidade. Ele
pretende trazer para a sala de aula a reflexão, conscientização e a crítica sobre o consumismo. Atrelado ao Consumo,
o Trabalho também está presente na Proposta. Pensando tanto em estudantes que têm uma profissão, e outros que
não têm, este tema traz para a sala de aula as discussões sobre a inserção no mercado de trabalho, as profissões,
aborda sobre as discriminações e desvalorizações de tipos de trabalhos de trabalhadores e como isso pode ser
vencido.

Pluralidade Cultural é um tema que está dentro do Meio Ambiente, trazendo diferentes culturas, diferentes povos,
diferentes meios ambientais, o estudante vai aprender sobre culturas, costumes e valores diferentes. É onde também
é incluído o universo cultural do aluno: família, colegas, outros adultos, televisão, rádio, cinema, discos, livros, revistas,
computadores, festas, shows, eventos desportivos, visitas a museus ou jardins zoológicos, que constituem o acervo
de saberes que podem instrumentalizar suas práticas ambientais. Ou seja, é na compreensão das identidades, hábitos
e costumes que são problematizadas as temáticas ambientais presentes.

Para finalizar esta análise a Proposta vai tratar ainda sobre a Ética. A ética vai caber em todos os momentos, ética no
trabalho, na saúde, no consumo, na natureza, no ambiente. A ética talvez seja a essência da formação da consciência
ambiental crítica, uma vez que as questões ambientais colocam questões éticas para a política, a economia, a
sociedade e as comunidades. Abordando este tema, o professor contribui para o desenvolvimento do estudante
quanto a solidariedade, respeito, justiça e diálogo com autoconfiança,

2.2 A articulação dos eixos por temas de estudo sobre questões ambientais

Além dos temas transversais, essenciais a formação da cidadania; a proposta do ensino de Ciências Naturais para
EJA estabelece a seleção de conteúdos conceituais, dos fenômenos e fatos, e conteúdos procedimentais e atitudinais
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articulados a eixos temáticos e organizados em temas de estudo.

O ensino de procedimentos em Ciências Naturais, só é possível por métodos ativos, devendo indagar, selecionar e
elaborar o conhecimento, que será desenvolvido através de um ou mais eixos temáticos. A organização do currículo
por temas de estudo, aglutina fatos e conceitos científicos, desenvolvidos concomitantemente a valores, atitudes e
procedimentos (ou habilidades). Atende a uma visão de mundo integradora, inter-relacionada, flexível, considerando
os conteúdos mais relevantes para cada classe, utiliza os objetivos gerais e os temas transversais como referência
(conceitos, atitude e procedimentos).

Esse tipo de organização do currículo atende, assim, ao critério de seleção de conteúdos
que preconiza a formação de uma visão de mundo integrada por elementos
inter-relacionados e, por sua natureza flexível, não exclui os demais critérios, ao considerar
os conteúdos mais relevantes para a realidade de cada classe e ao utilizar os objetivos
gerais e os temas transversais como referência (conceitos, procedimentos e atitudes).
(BRASIL, 2012, p.94)

Os temas de estudo, contemplando os objetivos gerais da proposta, devem contemplar um ou mais dos quatro eixos
em “Ciências Naturais – Terra e universo; Vida e ambiente; Ser humano e saúde; Tecnologia e sociedade – agrupam
vários conteúdos (fatos, conceitos, procedimentos, valores e atitudes) ”. (BRASIL,2002, p.98).

Temas relacionados ao corpo humano e saúde merecem especial atenção, uma vez que as classes de EJA costumam
ser formadas por indivíduos em diferentes fases do ciclo vital humano: jovens, adultos e idosos. O trabalho também
recebe destaque na EJA e estará presente nos eixos que enfatizam vida, ambiente e sociedade, compreendendo a
inserção do jovem e do adulto no mercado econômico. A proposta ainda oportuniza ao professor, analisar e selecionar
seus objetivos conforme os sujeitos, podendo ainda acrescentar outros conteúdos que não foram contemplados na
proposta para que possa atender adequadamente a realidades dos sujeitos da EJA.

Esses conteúdos e métodos expressam tanto os objetivos gerais da área de Ciências
Naturais como os dos temas transversais – Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural,
Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo –, inseridos nos Parâmetros Curriculares
por serem assuntos urgentes para a formação da cidadania visando garantir a
contextualização e a formação crítica dos estudantes. [...] (BRASIL,2002, p.74)

Destacamos que os quatro eixos devem ser contemplados ao longo do percurso escolar da EJA, nos diversos temas
que podem ser problematizados a partir da realidade concreta, das relações no campo social, do trabalho, da
comunidade, da vida de jovens e adultos. Esses temas de estudo exercem função articuladora e interdisciplinar de
ensino-aprendizagem dos conteúdos de Ciências Naturais e segundo o documento oficial (BRASIL, 2012) devem ser
propostos partindo de questões socioambientais do cotidiano das comunidades e sociedade.

Percebemos que os eixos articulam entre si, contribuindo para uma organização da proposta curricular que se mostra
enviesada pela Educação Ambiental. Assim como os temas transversais, os eixos também podem ser pensados em
contextos socioambientais que problematizam o cotidiano, exigindo saberes das Ciências Naturais para compreender
e atuar socialmente. As questões político-geográfico da Terra, da vida, que dizem do ser humano, sua saúde e sua
relação com as tecnologias e o mundo social do trabalho, todas essas relações, se dão no Meio Ambiente e em
relação com ele. Entendemos que é nesse sentido que os temas de estudo no ensino de Ciências Sociais articulam os
eixos propostos, assim como os temas transversais, ao propor o trabalho a partir das questões socioambientais.

3 AS CORRENTES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

De acordo com a Lei 9.795/99 “a Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada em todos os níveis e
modalidades do processo educativo” (p.9). Dentro desta perspectiva, a EJA, segundo a Proposta de Diretrizes
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Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, deve proporcionar ao seu público “desenvolvimento de projetos
que fortaleçam a cidadania ambiental, a atuação política e a responsabilidade dos jovens e adultos, respeitado a
diversidade cultural e o tempo de trabalho dos educandos, com vistas à melhoria de qualidade de vida e busca de
justiça socioambiental”.

A Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos: Segundo Segmento do Ensino Fundamental fala que os
conteúdos da disciplina de “Ciências Naturais são muito mais do que um conjunto de definições e nomes” (2002,
p.76). Esses conteúdos trazem para o estudante a oportunidade de compreender o mundo em seu entorno, e ver que
as Ciências Naturais não se restringem somente a natureza, mas têm também uma perspectiva política que pode se
efetivar no viés da Educação Ambiental, que como já vimos, perpassa toda a proposta do ensino de ciências naturais.

Nesse sentido, pensamos nos processos de formação de um sujeito ecológico, descrito por Carvalho (2006, p.65)
como“ um ideal de ser que condensa a utopia de uma existência ecológica plena, o que implica uma sociedade
plenamente ecológica”, e entendemos que a proposta contempla essa perspectiva.

O sujeito ecológico agrega uma série de traços, valores e crenças e poderia ser descrito
em facetas variadas. Em uma versão política, poderia ser descrito como sujeito [...]
protagonista de um novo paradigma político-existencial. [...] visto como alternativo, integral,
equilibrado, harmônico, planetário e holístico. (CARVALHO, 2006, p.67)

Portanto, a existência de um sujeito ecológico evidencia, a possibilidade de um mundo transformado e fomenta
esperanças em se viver melhor em um mundo onde haja felicidade, justiça e bem-estar. Contribuir para a constituição
de uma atitude ecológica, constitui a principal aspiração da EA, conforme aponta Carvalho (2006).

E por isso, esse ideal ecológico, opera, como mediação que vai sendo transformado em experiências concretas de
identificação e subjetivação de indivíduos e coletividades. Assim, a EA efetivamente oferece um ambiente de
aprendizagem social e individual no sentido mais profundo da experiência de aprender. Essa aprendizagem não
pressupõe apenas “conteúdos e informações, mas gera processos de formação do sujeito humano, instituindo novos
modos de ser, de compreender, de posicionar-se ante os outros e a si mesmo, enfrentando os desafios e as crises do
tempo em que vivemos”. (CARVALHO, 2006, p.69).

Para entender melhor a proposta estudada, na tentativa de situá-la no sentido de sua abordagem, desenvolvemos
algumas reflexões sobre que correntes da Educação Ambiental apontadas por Sauvé (2005) estão presentes na
proposta para o ensino de Ciências Naturais na EJA.

Sauvé (2005) aborda 15 correntes de pensamentos na Educação Ambiental. A autora apresenta a corrente naturalista,
a conservacionista/recursista, a resolutiva, a sistêmica, a científica, a humanista e a moral/ética, como as mais antigas
e tradicionais na EA. E entre as mais recentes encontramos as seguintes correntes: holística, biorregionalista, práxica,
crítica, feminista, etnográfica, da eco-educação e da sustentabilidade.

A noção de corrente se refere aqui a uma maneira geral de conceber e de praticar a
educação ambiental. Podem se incorporar, a uma mesma corrente, uma pluralidade e uma
diversidade de proposições. Por outro lado, uma mesma proposição pode corresponder a
duas ou três correntes diferentes, segundo o ângulo sob o qual é analisada. Finalmente,
embora cada uma das correntes apresente um conjunto de características específicas que
a distingue das outras, as correntes não são, no entanto, mutuamente excludentes em
todos os planos: certas correntes compartilham características comuns. Esta
sistematização das correntes torna-se uma ferramenta de análise a serviço da exploração
da diversidade de proposições pedagógicas e não um grilhão que obriga a classificar tudo
em categorias rígidas, com o risco de deformar a realidade. (SAUVÉ, 2005, p. 17)

Assim, podemos identificar várias correntes dentro da Proposta Curricular da EJA, que aparecem mais ou menos
intensamente. Contudo, destacamos quatro delas que consideremos mais significativas e recorrentes: Moral/Ética,
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Holística, Práxica e Crítica Social, trazendo consigo perspectivas culturais, políticas, sociais, críticas, éticas,
ambientais e outros. Sendo que essas perspectivas abordadas nas correntes da EA, são também objetivos trazidos no
ensino de Ciências Naturais, onde o estudante como um agente transformador, tem a oportunidade de enxergar seu
entorno de uma forma mais crítica, consciente e ética.

A corrente crítica Social traz elementos da teoria crítica das ciências sociais e uma forte influência da educação
progressista freireana, numa perspectiva de emancipação e libertação ideológica, buscando uma nova lógica para os
ordenamentos sociais. Seus métodos buscam analisar os problemas ambientais e as dinâmicas sociais de sua
produção, de forma a levantar questionamentos e buscar respostas.

A corrente crítica social está muitas vezes atrelada à corrente práxica, que objetiva trabalhar a reflexão e a ação
mutuamente, mostrando um caráter de pesquisa-ação, que investiga, estuda, aprende ao mesmo tempo que intervém
visando mudanças no meio. Também dialoga com a perspectiva moral/ética, até mesmo pelos temas transversais
que trazem a ética para o diálogo com as ciências e também com as questões ambientais. Essa corrente valoriza os
princípios éticos na busca de uma formação ética e moral para a relação entre o ser humano e seu ambiente. A
corrente holística também aparece de forma significativa nas propostas contextualizadas que buscam uma análise
racional e integral da realidade ambiental e toda a complexidade das relações sociais e ambientais que se dão no
contexto analisado.

As quatro correntes destacadas têm perspectivas sociopolíticas muito semelhantes e podem até mesmo serem
trabalhadas concomitantemente, em exercício de complementaridade. Contudo, nossa leitura da proposta apontou
para a prevalência da perspectiva crítica social, uma corrente da Educação Ambiental que traz para os estudantes da
EJA possibilidades de reflexão sobre o meio ambiente como campo de luta pela transformação e emancipação social,
superando a visão naturalista, que entende o ambiente simplesmente como natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando a perspectiva de Arroyo (2006) sobre o estudante da EJA como sujeito histórico, tornamos pensar os
saberes de jovens e adultos, marcados pelos contextos cotidianos. São esses saberes que oferecem as temáticas de
estudo carregadas das questões socioambientais, marcadas por histórias e trajetórias que dão sentido à
aprendizagem em Ciências Naturais.

A proposta analisada mostrou espaço para a abordagem dos saberes populares, dos saberes dos alunos integrados
aos saberes escolares e ao aprofundamento dos conhecimentos no campo das ciências naturais. Há um diálogo entre
saberes sociais e dos estudantes com a proposta curricular mais tradicional da área. O documento orienta que o
currículo tradicional não seja trabalhando descontextualizado, mas propõe integração e articulação destes aos
saberes escolares, mais especificamente no ensino de Ciências Naturais.

Os conteúdos estão organizados em eixos, como vimos na segunda seção deste texto. Eles se articulam ainda aos
temas transversais e são trabalhados em temas de estudos. Há um significativo destaque para a Educação Ambiental
ou para temáticas ambientais. Elas aparecem nos temas transversais, tanto no tema específico de Educação
Ambiental, quanto articulada aos demais temas, e aparecem da mesma forma nos eixos, tendo um eixo específico que
também dialoga com os demais. E as temáticas de estudo para a proposta de Ciências Naturais são escolhidas a
partir de problemáticas contextualizadas que envolvem questões e dinâmicas ambientais.

Entre as correntes da Educação Ambiental apontadas por Sauvé (2005), nosso estudo destacou quatro principais,
mas mostrou também que a principal delas é a abordagem crítica social, que trabalha em uma perspectiva de
conscientização, análise e emancipação. Podemos dizer por fim que a confluência das quatro correntes identificadas,
Moral/Ética, Holística, Práxica e Crítica Social, contribuem para a formação do sujeito ecológico preconizado por
Carvalho (2006).

O estudo em andamento ainda é muito mais amplo, mas, a primeira análise aqui apresentada constitui-se como ponto
de partida para pensar as demais propostas contextualizadas e específicas de Educação Ambiental para a EJA
presentes em outras áreas do saber. Além disso, as respostas aqui obtidas são parciais, e abrem caminhos para
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outros questionamentos sobre a Educação Ambiental para a Educação de Jovens e Adultos tanto no sentido geral
como no estudo específico do ensino de Ciências Naturais.

[i] Este grupo de trabalho faz parte do grupo de estudos relação com o saber e educação ambiental. O grupo é
decorrência de pesquisas realizadas articulando essas temáticas com o apoio do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) e Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro à pesquisa.
[ii] "A ‘experiência’ é para o pensamento freiriano mais que uma categoria de análise [...], foi através do relato de suas
experiências em educação, que Freire produziu e imprimiu sua profunda convicção de que ‘a leitura da palavra
precede a leitura do mundo’" (MOLINA, 2016, p.172).
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