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RESUMO 

Este trabalho se constituiu a partir de revisão bibliográfica, buscando discutir a 

educação ambiental, como tema pertinente para ser trabalhado em turmas da Educação de 

Jovens e Adultos, principalmente em escolas de áreas rurais, cujas práticas de trabalho de 

muitos dos alunos é basicamente ligadas ao meio ambiente.  

Em geral o que se tem percebido é a crescente degradação dos espaços naturais, 

influenciada por processo de produção acelerada na busca de ampliação de mercados 

consumidores e influências de mercados globais. Essa ação enredada nas relações instituídas e 

instituintes ao mesmo tempo complexifica-se pondo em risco a capacidade sustentável da 

natureza, que passa a modificar-se constantemente por força da especulação resultante da falta 

de compreensão humana e da possibilidade de convivência ecologicamente equilibrada.  

Os episódios de degradação têm assumido dimensões preocupantes e ameaçadoras, já 

que muitas formas de vidas existentes no planeta têm sido extinta, por conta da manipulação 

dos espaços naturais de maneira desequilibrada e inconsequente. No campo do trabalho 

muitos alunos que estão na EJA realizam atividades rurais como: queimadas, adubação, 

controle de pragas, preparo do solo, plantio, colheita dentre outras atividades, cujos 

comentários desses alunos, deixam claro a necessidade de refletir sobre a questão ambiental, 

bem como as práticas de trabalho que mais contribuem para a degradação local.  

No campo da educação essa temática precisa ser amplamente discutida em diferentes 

contextos do ensino, da extensão e da pesquisa especificamente na EJA. A nossa reflexão 
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converge para compreender como os alunos percebem os problemas ambientais e as 

influências sociais sobre esses problemas? 

O principal objetivo desse estudo é, a priori, fazer uma revisão de estudos 

bibliográficos, buscando estabelecer uma relação dialógica entre a temática ambiental, como 

tema problematizador, e as práticas e compreensão dos alunos da EJA, na perspectiva de 

discutir a percepção ambiental desse aluno, as implicações sociais e a aprendizagem 

significativa. Para tanto essa discussão busca amparo nas reflexões de Freire (1980, 2016), 

Freitas (2010), (SOUSA; SANTOS, 2012) e outros.  

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi produzido a partir de uma pesquisa bibliográfica, no período de 

julho a agosto de 2017, tentando fazer um estudo e reflexão sobre a temática abordada à luz 

de teóricos que escreveram sobre o tema ou correlacionado ao estudo realizado. Para isto foi 

preciso trilhar um caminho baseado no que elenca Amaral (2007) “levantamento, seleção, 

fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa”. 

Procuramos entender e dialogar sobre a questão ambiental, como saberes necessários 

para ser discutido na sala de aula com alunos da EJA, e para isto foi preciso, além de 

consultas em livros, também artigos, revistas e periódicos disponíveis em sites da Internet. 

De acordo Gil (2002, p. 45) “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside 

no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente”. Portanto, um trabalho científico, utilizando como 

fonte de estudos, as pesquisas já realizadas, possibilitará maior quantidade de informações, de 

maneira que os pesquisadores poderão ter acesso a esses dados e em curto período de tempo, 

obter informações sem precisar investigar diretamente os fenômenos.  

 

RESULTADOS 

 

A educação ambiental deve permear todos os níveis de ensino básico. A ação 

dialógica, quando trata do seu espaço de pertencimento, da sua identidade e realidade, 

incluindo a natureza do próprio labor, os objetos e fenômenos transicionais, logo, o ensino-

aprendizagem deixa de ter características da educação bancária, para se tornar crítica e 

consciente da condição atual dos espaços ambientais. Para Bernardes e Prieto (2010), a 

relação que o homem cria com a natureza, está relacionada ao tipo de impacto ambiental 

presente. Essa relação social com o ambiente tem características culturais desenvolvidas ao 

longo do tempo.  

Quando este ensino é direcionado a sujeitos inseridos em complexas especificidades 

como é o caso da EJA, a percepção que fazem da sua realidade social e da sua relação com o 

ambiente natural depende de fatores que os condicionam a compreensões mais elaboradas de 

poder refletir o momento atual e os resultados das suas interferências nesse espaço. Melazo 

(2005, p. 47) define a percepção como algo individual e nos diz que [...] “as diferentes 

percepções do mundo estão relacionadas às diferentes personalidades, à idade, às 

experiências, aos aspectos socioambientais, à educação e à herança biológica” [...]. 

Assim a função da educação ambiental é contribuir para despertar uma compreensão 

comprometida com a vida, junto a esses alunos cujas relações de trabalho são estabelecidas 

com comunidades rurais, assentamentos e fazendas.  Freitas et al. (2010) salienta que a 

percepção que se faz da realidade presente do ambiente, influencia nos níveis de 

conscientização. Quando percepção, conscientização e conhecimentos científicos se fundem, 

são vetores que corroboram para uma efetiva conservação ambiental. A consciência do 

indivíduo esta condicionada a sua percepção da realidade.   
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O universo escolar assume frente a esses cidadãos um elo de construção e cooperação 

de significado, reconstrução de idéias, valores, atitudes e saberes muitas vezes construído pela 

vida e as relações de interação com o mundo. A compreensão de como interagir 

equilibradamente com esses ambientes, é fundante nessa construção.  

Para Viana e Portela (2013, p.48), “Esses valores e essas atitudes precisam ser 

aprendidas e desenvolvidas pelos estudantes e, portanto, podem e dever ser ensinadas na 

escola, especialmente vinculados ao ensino de educação ambiental”. Aprender com 

significado exige a construção de compreensão mais elaborada daquilo que se está 

aprendendo; o ser - sendo de maneira que o fazer pedagógico se constitui em processo 

alinhado com a realidade sociocultural dos sujeitos. Nesse sentido esses devem ser movidos a 

desenvolver valores, aprendizagens e habilidades para uma compreensão ética da realidade. 

Sobre essa compreensão, Brasil (2001) define que jovens e adultos precisam dominar certos 

conhecimentos de cidadania e sobre o mundo, desde as primeiras etapas da educação básica, 

de modo que lhes seja possível uma relação mais integrada do contexto social e ambiental, na 

perspectiva da melhoria da qualidade de vida, justamente afirmada pela postura adquirida 

mediante a aprendizagem.  

Segundo Ronca (1994), na aprendizagem significativa, a mediação é constante. Assim 

como a relação entre conteúdos e os conhecimentos prévios dos alunos.  Nesse sentido é papel 

do professor voltar sua atenção para que seja construída de maneira lógica e organizada essa 

compreensão nas estruturas de cognição dos aprendizes. Para Aquino (2008, p. 71) “a 

formação do homem se efetiva, nas suas relações de convívio, nos modos de produção 

material e simbólico, nas suas capacidades físicas, intelectuais e emocionais ainda que por 

vezes alienados aos interesses do capital como mercadoria e força do trabalho”. 

Nessa lógica, há uma intencionalidade em valorizar o sujeito, não somente pela sua 

capacidade adaptativa, mas também pelo conhecimento que traz consigo de sua afetividade, 

de sua experiência com o próprio trabalho, o que faz, o modo como pensa e expõe sobre.  

Para (SOUSA; SANTOS, 2012, p.27) “O conhecimento deriva de um pertencimento étnico-

ético e cultural histórico”[...]. Será sempre uma tarefa desafiadora o exercício da 

transversalidade dos conteúdos no cotidiano das atividades escolares. A transversalidade de 

saberes precisa se caracterizar nesse contexto como elo de significância e de construção de 

conhecimentos para além dos muros escolares. 

Sensibilizar para consciência cidadã possibilita o despertar para uma compreensão 

holística, que pode tornar homens e mulheres sujeitos mais solidários, com responsabilidades 

e comprometimentos com contextos e resolução de problemas ambientais. É a partir de um 

olhar observador e perceptível do ambiente que estamos inseridos que podemos notar as 

mudanças que estão ocorrendo e às vezes não é percebida por grande parte das pessoas. Freire 

(1980, p. 25) ao falar da gênese da palavra conscientização, nos diz que: [...] a educação, 

como prática de liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade.  

Ao falar de experiências e dos saberes dos educandos, Freire (2016) faz o seguinte 

questionamento:  
Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da 

cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 

dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem estar das populações, os 

lixões e os riscos que oferecem à saúde das gentes? (FREIRE, 2016, P.31 

e32) 

 

Freire nos chama a atenção para o significado dessa docência e a mediação. È 

necessário à contextualização dos problemas, à realidade dos alunos. O desenvolvimento do 

pensamento reflexivo, que os tornem conscientes e protagonistas do seu papel social e das 

ações a serem desenvolvidas na sociedade.  
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