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RESUMO 

 

O presente artigo trata da Educação Ambiental no contexto da Educação de Jovens e Adultos – 

EJA, a partir da análise do currículo de uma escola estadual do interior da Bahia. Tem como 

objetivo potencializar a inserção da Educação Ambiental no currículo praticado na EJA, através 

de atividades interventivas que favoreçam o desenvolvimento cognitivo desses estudantes, de 

forma significativa e reflexiva. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza 

aplicada, caracterizada como exploratória e de acordo com os procedimentos, como uma pesquisa 

documental. As estratégias para coleta de dados foram a análise documental, observação e o 

questionário estruturado. Constatou-se que a Educação Ambiental é pouco abordada, carregando 

uma concepção naturalista, o que compromete a reflexão crítica e transformadora. Precisamos 

desmistificar essa temática, inserindo-a na prática docente de forma interdisciplinar para a 

formação de sujeitos críticos. A Educação é fundamental para a formação de uma sociedade 

igualitária e sustentável, onde a cidadania seja vivenciada nas relações sociais e 

principalmente nas relações entre o ser humano e o meio. Cabe a escola, oferecer 

caminhos que levem os estudantes a se confrontarem com situações que permitam a 

formação de uma “Consciência Ambiental Reflexiva”. Os reflexos dessa nova 

consciência serão percebidos através de novos posicionamentos desses sujeitos, diante 

dos enfrentamentos sociais. Diante disso, o presente artigo parte do questionamento de 

como a Educação Ambiental - EA é abordada no currículo efetivo dessa escola estadual, 

nas turmas da Educação de Jovens e Adultos - EJA, Tempo Formativo III, Eixos VI e 
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VII, que correspondem ao ensino médio. Considerando a relevância dessa modalidade de 

ensino, bem como da temática ambiental, tendo em vista os problemas ambientais locais 

e a ausência de atitudes sustentáveis nessa comunidade, faz-se necessário investigar como 

a escola tem tratado a questão ambiental no processo de formação desses sujeitos, ao 

longo do tempo. A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino 

direcionada para pessoas que não tiveram a oportunidade de regularizar sua vida escolar 

seguindo a faixa etária adequada, devido a diversas situações, tendo assim uma 

oportunidade que precisa ser pensada a partir das especificidades desses sujeitos. Diante 

disso, percebe-se que a Educação de Jovens e Adultos, além de relevante, possui uma 

grande responsabilidade na formação desses sujeitos trabalhadores, que tiveram seus 

direitos negados por tanto tempo, pois estas pessoas são cidadãos ativos na sociedade, 

que participam da dinâmica transformadora dos espaços, principalmente pela força do 

trabalho, no entanto, sofrem injustiças e sentem dificuldades de melhorar a sua qualidade 

de vida, pela ausência de uma formação crítica. Nessa perspectiva emancipatória do 

sujeito, as escolas precisam inserir em seu cotidiano discussões sobre a problemática 

ambiental levando em conta as questões locais, a realidade do aluno trabalhador que por 

um período de tempo se afastou da vida escolar para trabalhar ou criar os filhos, 

retornando anos depois para uma realidade totalmente desconhecida. Dessa forma, 

considera-se que essas negações de direitos ao longo do tempo implicaram em várias 

dificuldades para esses estudantes, porém não limita seu desenvolvimento cognitivo, 

tendo em vista que a Teoria da Atividade de Leontiev (1978), onde ele pontua que a 

diferença do homem para os demais animais é capacidade de planejar e atingir objetivos 

conscientemente, acredita que as atividades são formas do homem se relacionar com o 

mundo, traçando e perseguindo objetivos, de forma intencional, por meio de ações 

planejadas. Assim, não podemos negar a capacidade de aprendizagem do homem, mas 

sim, planejar atividades de modo intencional para os objetivos sejam atingidos. Pensar a 

Educação Ambiental nesse contexto é um exercício reflexivo importante para os 

educadores, considerando que a sociedade é norteada por vários princípios e cada 

realidade apresenta características diferenciadas, daí a importância em conhecer o perfil 

do alunado para fazer uma ponte entre os assuntos estabelecidos pelo currículo e as 

vivências dos atores envolvidos no processo de aprendizagem, tendo como foco a 

Educação Ambiental que empodere esses sujeitos, tornando-os aptos para o 
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enfrentamento de diversas situações do seu cotidiano. Ainda considerando as concepções 

de Leontiev, entendemos que as atividades humanas são um sistema que está contido nas 

relações sociais, no qual o trabalho ocupa o lugar central e a atividade psicológica interna 

do indivíduo tem sua origem na atividade externa, tendo em vista que o homem encontra 

na sociedade os fins e motivos para sua atividade, não só o lugar onde desenvolvê-las. 

Considera-se assim que os estudantes da EJA, seja de qualquer tempo formativo 

(fundamental ou ensino médio), estão prontos para aprender, basta que sejam usadas as 

estratégias corretas para o seu desenvolvimento. Visando compreender essa relação entre 

a EJA, a EA e Currículo, foi necessário uma pesquisa bibliográfica que nos mostrasse na 

literatura, quando a legislação tratou desse assunto e em que contexto histórico e político 

encontravam-se esses sujeitos. A Educação de Jovens e Adultos começou a ser pensada 

por volta de 1934, com a Constituição da época, mas só em 1940 ela se constituiu como 

uma política educacional, dando origem a várias ações governamentais, que não se 

sustentaram, tomando maior consistência com a Constituição de 1988. Paralelo as ações 

nacionais, já existiam discussões em todo o mundo sobre a Educação de Jovens e Adultos 

através de ações da UNESCO, dos Fóruns de EJA, do Conselho Internacional de 

Educação de Adultos – Icae, dentre outros. Todas essas instituições discutiam a 

importância da EJA, relacionando-a com diversos temas, inclusive Educação Ambiental 

e Sustentabilidade. Como afirmou Vincent Defourny, representante da Unesco no Brasil, 

“a Educação de Adultos tem forte interface com questões capazes de melhorar a qualidade 

de vida mundial, como a erradicação da fome”, DEFOURNY, (2009, p. 3). Entende-se a 

amplitude da EJA como um direito a ser exercido com qualidade. De acordo com Di 

Pierro (2005, p.122) “A prioridade conferida à escolarização pode ser atribuída ao fato da 

Constituição Federal de 1988 assegurar o ensino fundamental público e gratuito em 

qualquer idade, inscrevendo a educação de jovens e adultos no rol dos direitos da 

cidadania”. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, uma vez que visa 

analisar a realidade de um grupo social, de acordo com os objetivos, caracteriza-se como 

exploratória e de acordo com os procedimentos, caracteriza-se como uma pesquisa 

documental. As estratégias utilizadas para a coleta de dados foram a análise documental 

e a observação, tendo em vista conhecer o currículo instituído e o currículo praticado 

pelos professores em sala de aula. Quanto à abordagem da temática ambiental, os 

conceitos de Meio Ambiente e Educação Ambiental são respaldados no pensamento de 
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Reigota 2001 e Loureiro 2004,2011, 2014, os pressupostos metodológicos são amparados 

por Gil 1995, 2007 e Fonseca 2002, já no tocante a conceituação de Currículo, trazemos 

Pacheco 2001 e Sacristán 2000 como aporte teórico principal. Nas discussões sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, norteamos o trabalho a partir do pensamento de Freire 

1996,2001, 2005, Di Pierro 2001, 2005 e Soares 2000, na perspectiva de uma educação 

emancipatória e libertadora, onde os saberes dos sujeitos sejam considerados em todo o 

processo de aprendizagem. Para fortalecer as concepções de aprendizagem, trazemos 

Leontiev 1985, com a Teoria da Atividade, através de Nunez 2012, na perspectiva de 

subsidiar a necessidade dos professores proporcionarem aos estudantes da EJA práticas 

pedagógicas significativas, considerando seus saberes, através de ações planejadas e 

intencionais. A aprendizagem não se dá de forma espontânea, aleatória, mas sim através 

de atividades bem planejadas.  

A Educação Ambiental no contexto escolar impõe-se abrir espaço para se falar, 

principalmente, na importância da educação como um todo e na formação do cidadão. 

Dessa forma, os professores de todas as disciplinas devem trabalhar em conjunto para 

auxiliarem os educandos a construírem conhecimentos significativos, permitindo 

compreender o ambiente em que vive e levar este a atuar de forma crítica na resolução de 

problemas de ordem ambiental, social, político e cultural. Partindo desse pressuposto, 

entende-se que a escola tem um papel importante na efetivação da Educação Ambiental. 

Mas para tanto, é preciso que a escola enquanto comunidade tenha claro o seu conceito 

de Meio Ambiente e Educação Ambiental, entendendo como ocorre o processo de 

aprendizagem dos indivíduos, para que possam pensar seu currículo dentro dessa 

perspectiva  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação Ambiental. Currículo.  
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