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RESUMO

Este artigo apresenta algumas reflexões a partir de uma pesquisa de campo que objetivou compreender como
a dimensão ambiental tem sido inserida na Educação de Jovens e Adultos (EJA), tomando como referência as
concepções dos docentes, entendendo que estes são importantes mobilizadores das práticas de Educação
Ambiental (EA) nas escolas. Os resultados da pesquisa mostraram algumas dificuldades enfrentados pelos
professores no trabalho com a EA. Nesse sentido, inserir a dimensão ambiental no processo educativo de
jovens e adultos requer o enfrentamento de diversos desafios que perpassam não só pela necessidade de
ressignificação da própria EJA, como também pela superação conjunta de diversos fatores que envolvem a
melhoria das condições objetivas e subjetivas de trabalho dos docentes, bem como a elaboração e
implementação de políticas e programas que fortaleçam as práticas de EA na escola.
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ABSTRACT

This article presents some reflections from a field study that aimed to understand how the environmental
dimension has been inserted into the Education of Youth and Adults (EJA), with reference to the views of
teachers, understanding that these practices are important mobilizers of Education environmental (EA) in
schools. The results showed some difficulties faced by teachers working with EA. In this sense, put the
environmental dimension in the educational process of young people and adults requires facing several
challenges that pervade not only by the need to reframe the EJA itself, but also by joint overcoming of several
factors involved in the improvement of objective and subjective conditions work of teachers as well as the
development and implementation of policies and programs that strengthen the practice of EA in school.
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1 INTRODUÇÃO

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
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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 inserir 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 das pessoas jovens e adultas, contribuindo para o processo de emancipação desses sujeitos,
potencializando-os para ações transformadoras.

Pensando nessas relações, optou-se por desenvolver uma pesquisa que buscasse 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 de pesquisa foi 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 foi orientada pelo seguinte questão: 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?
O que os professores pensam sobre a dimensão ambiental na Educação de Jovens e Adultos?

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,
destaca-se 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 pedagógicas voltadas para a Educação Ambiental no contexto escolar,
mais precisamente na EJA.

2 A DIMENSÃO AMBIENTAL NA EJA: AS CONCEPÇÕES DOS DOCENTES

Esta sessão do artigo traz a discussão em torno da análise das concepções dos professores sobre os conceitos
e as práticas relativas à Educação Ambiental nas turmas da Educação de Jovens e Adultos. Esta análise
buscou a compreensão do contexto geral das relações estabelecidas entre os professores e a dimensão
ambiental na escola, construindo um perfil dessas relações. A discussão dos dados 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.

Os professores envolvidos na pesquisa foram identificados pela sua área de atuação, a saber: 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 (P8); Português (P10); História
(P11); Geografia (P12); Geografia (P13); Português (P14); Português (P15); Geografia e Sociologia (P16);
Biologia (P17); História (P18); Biologia (P19).

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
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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)

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 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
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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 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
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ensino-aprendizagem, adequado a esses indivíduos. Como toda educação em geral esta modalidade
de ensino também carece de investimento. (P17)

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 (2007b), 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.

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 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 (2008) argumenta que ela traz como consequência
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[...] 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)

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)

Sobre as concepções conservadoras enfatizadas pela transmissão de conhecimentos, Tozoni-Reis (2008)
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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 (2004) 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.

Em contrapartida, foi possível identificar algumas concepções que se aproximaram da perspectiva crítica de
EA, 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, 2008) capaz de identificar e problematizar
as questões socioambientais, sabendo agir diante delas. Nesse sentido, Guimarães (2004) 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).

2.3 CONCEPÇÕES SOBRE A DIMENSÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2.3.1 FORMAÇÃO DE 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. 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.
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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 (2004) 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
aderir ao movimento da realidade para transformá-la.

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)

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)

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 (2004) coloca que é importante entender a EA como um trabalho processual e, por isso, “não pode
ser um seqüenciamento de intervenções pontuais, principalmente quando estas se dão com a exclusiva
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intenção de informar” (p. 139).

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 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 CONCLUSÃO

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 EJA. Foi possível identificar alguns
padrões de concepções, tais como, a compreensão da EJA 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, percebe-se algumas poucas
tentativas de superação desses padrões de concepções, avançando para olhares mais amplos sobre a
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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.

A partir das análises feitas neste trabalho, pode-se 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 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. Isso requer o 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.
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