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Resumo          

Este trabalho é fruto de projeto de pesquisa que visou discutir as possibilidades e os 

limites da inserção da Educação Ambiental (EA) na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) de maneira significativa e não arbitrária, levando em consideração as histórias de 

vida dos educandos. A partir das análises desse material, foi possível construir um 

modelo de atividade de EA que abrange a complexidade existente no conceito de 

cidadania. O material didático proposto objetivou que os educandos relacionassem suas 

trajetórias de vida com eventos socioambientais; num segundo momento, essas relações 

foram socializadas na Roda de Conversa. Pode-se concluir que o material didático foi de 

suma importância para o projeto, pela necessidade de integrar docentes e discentes para 

seu desenvolvimento. 
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Introdução 

 

No texto será apresentado um relato de experiência referente à produção de um 

material didático elaborado por alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás. A referida produção se 

deu com o desenvolvimento de um projeto de pesquisa intitulado “A história de vida dos 

Educandos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e suas contribuições para o 

desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental (EA) no contexto da EJA”. O objetivo 

da pesquisa era promover a inserção da EA na EJA e, além disso, desenvolver atividades de 

EA que considerassem a história de vida do educando da educação de adultos.  

Foram necessárias duas etapas para a execução da proposta de pesquisa. A primeira 

envolveu o contato com uma escola da rede municipal de educação de Goiânia - GO; 

realização de entrevistas com os educandos e posterior transcrição; análise das entrevistas 

conforme a metodologia de Análise Textual Discursiva (MORAES e GALLIAZI, 2007). Na 

                                                 
1
 PROLICEN – Programa de Bolsas de Licenciatura 

2
 LESEC – Laboratório de Estágio Supervisionado e Ensino de Ciências – ICB/UFG 
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segunda etapa ocorreu a elaboração das atividades de Educação Ambiental e o 

desenvolvimento dessas, com os educandos da EJA.  

Nesse trabalho, será relatado o processo de planejamento, elaboração e 

desenvolvimento de uma atividade chamada “Linha do tempo ambiental”. Além disso, os 

autores se propõem a discutir a relação entre a escola e a universidade no desenvolvimento de 

projeto de pesquisa.  

  

As orientações para a relação entre a Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Ambiental se fecham nelas mesmas? 
 

O ponto de partida para nosso estudo relacionou as políticas públicas que trataram da 

EA e EJA. Considerando o contexto de formulação das constituições brasileiras, todas, aos 

seus modos, trataram dos temas em questão (Educação de Jovens e Adultos e do Meio 

Ambiente/Educação Ambiental (PARANHOS, 2009). Especificamente, a Constituição de 

1988 trouxe como matéria a Educação de Jovens e Adultos e Educação Ambiental. 

Estabeleceu que todos os cidadãos tem direito a um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e, para isso, incumbiu ao poder público inserir a EA em todos os níveis de ensino. 

Além disso, sobe a EJA, assegurou o acesso à educação a todos os brasileiros que não 

puderam usufruir dela em idade própria.  

A referida constituição forneceu elementos para a elaboração das normas 

infraconstitucionais para regulamentar a Educação Brasileira (Lei nº 9.394/96 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) e a Educação Ambiental a ser desenvolvida 

no país (Lei nº 9.795/99 – Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA). Embora a 

leitura da Constituição de 1988 nos forneça elementos para compreendermos que a Educação 

Ambiental deva ser inserida na Educação de Jovens e Adultos, foi especificamente com a 

PNEA que esse entrelace se explicitou.  

Tal política indica que a EA tem como princípio básico a formação da consciência 

ambiental do cidadão, para isso, ela deve estar inserida na educação formal, favorecendo a 

mudança de valores e condutas por parte dos alunos (BRASIL, 1999). Desta forma, torna-se 

necessário que a prática pedagógica seja realizada de forma articulada entre as diferentes 

áreas do conhecimento, representado pelas disciplinas do currículo escolar. Além disso, a lei 

da Política Nacional de Educação Ambiental estabelece em seu art. 9, que a EA deve ser 

desenvolvida nos estabelecimentos escolares (públicos e privados), englobando a Educação 

de Jovens e Adultos. 
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Além das orientações presentes nas políticas, a Declaração de Hamburgo (1999), 

elaborada na V Conferência Internacional para Educação de Adultos, trouxe uma nova 

roupagem para a EJA e atentou-se às questões ligadas à sustentabilidade ambiental. A 

educação de adultos passou a ser, nesse documento, entendida como “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”, e ao 

desenvolvimento ecologicamente sustentável, tendo como peça chave a educação de adultos 

(UNESCO, 1999, p.25). 

As orientações não se esgotam nelas mesmas, apenas nos abrem caminhos e 

possibilidades de pensarmos estratégias para o estabelecimento da relação EJA/EA. 

Entendemos que para a inserção da EA na EJA, duas questões são primordiais. Uma, se refere 

à discussão da relação do homem com o meio e a outra, a de considerar os educandos da EJA 

como ponto de partida e de chegada, na discussão ambiental.  

Por isso, nos propusemos compreender como se deu a relação dos educandos da EJA 

com o meio ambiente, via as suas histórias de vida. De acordo com Chizzotti (2008) e Esteban 

(2010), a história de vida configura-se num resgate da experiência do indivíduo e nela, os 

sujeitos podem destacar fatos e acontecimentos marcantes imbuídos de significado que 

constituíram suas experiências. 

De acordo com Vergara et al (2011), Lemos e colaboradores (2011), trabalhar com a 

metodologia da história de vida com os educandos da EJA, na pesquisa citada no início desse 

relato, mostrou-se significativa, pois forneceu elementos que possibilitou compreender como 

a relação dos educandos/meio ambiente foi construída. Os estudos apontaram que o trabalho, 

em especial, a agricultura familiar de subsistência, foi a via pela qual, os educandos se 

relacionaram com o meio ambiente. Além disso, a saída das famílias dos educandos, do 

campo para cidade, foi outro elemento evidenciado na pesquisa. Considerando esses eventos e 

os períodos em que aconteceram, qual era o quadro político-econômico do nosso país? Qual a 

relação desse quadro com a trajetória dos educandos? Seria possível tratar dessas questões em 

uma atividade que envolvesse os educandos nessa discussão? 

 

A Linha do Tempo Ambiental como recurso didático para discutir a relação dos 

educandos da EJA com o meio 
 

i) Planejamento e construção do recurso didático 
 

Para se planejar na EJA é fundamental conhecer seu publico, pois os educandos não 

são seres vazios, eles reingressam a escola com uma bagagem de saberes e experiências 

IV ENEBIO e II EREBIO da Regional 4                                                  Goiânia, 18 a 21 de setembro de 2012

SBEnBio – Associação Brasileira de Ensino de Biologia 4



(LOCH, M. et al, 2009). De acordo com Freire (1996), relacionar essa bagagem com os 

conteúdos curriculares facilita a construção do conhecimento. Logo, partimos do principio de 

que para planejar a atividade proposta seria necessário considerar a heterogeneidade dos 

educandos que fora explicitada pelas historias de vida analisadas. 

 Acreditando na relevância das experiências vividas pelos educandos, utilizamos como 

referência a obra de Loch (2009). A autora nos alerta que as atividades, conteúdos e avaliação 

em EJA têm de propiciar aos educandos recursos e ferramentas para que possam ser agentes 

de suas próprias historias, não só individual, mas principalmente coletiva. Além disso, 

pesquisar o histórico de vida dos educandos torna-os autores e participantes do planejamento, 

que passa a constituir evidências desses históricos, como o tempo, as contradições sociais e os 

conhecimentos que já fazem parte da vida deles. 

Ao analisar as trajetórias de vida dos educandos, ficou evidente a necessidade de 

contextualizar as experiências vividas por eles com os eventos que se relacionam com o meio 

ambiente. Este foi o principal fator que nos motivou a planejar a atividade nomeada de “Linha 

do Tempo: Relação homem/meio ambiente”, que pretendia incentivar os educandos a analisar 

criticamente suas realidades, com vistas a atuar sobre elas. Segundo Freire (1996), a 

“verdadeira aprendizagem” só se concretiza quando os educandos tornam-se “reais sujeitos da 

construção e reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo” (p. 26). Portanto, apresentar conteúdos aos educandos, pode ser positivo se a 

proposta didática estiver contextualizada com a realidade deles, levando-os a pensar, refletir, 

questionar, interagir com os colegas e agir. 

O objetivo da atividade foi fornecer subsídios para que os educandos pudessem 

relacionar suas vivencias com as mudanças históricas e culturais que ocorreram no ambiente 

ao decorrer do tempo. Para Freire (1996), o educador que considera os saberes de seus 

educandos faz associação da realidade concreta vivida por eles com a disciplina, cujos 

conteúdos sistematizados serão ensinados. Essa forma de educar facilita o entendimento dos 

conteúdos e promove a criticidade nos educandos, fomentando os objetivos específicos da 

atividade. 

O planejamento foi dividido em três momentos. O primeiro momento, previsto 

inicialmente para ser realizado em uma semana, necessitava da participação de um professor 

de historia para auxiliar os educandos na construção de suas próprias linhas do tempo, 

evidenciando os eventos mais importantes de suas vidas ao longo das décadas. 

Concomitantemente, os pesquisadores elaboraram uma linha cronológica do tempo (1930-
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2010
3
) e seus respectivos conflitos socioambientais, exposta no formato de cartaz. Ao findar 

este momento a linha proposta apresentava os alguns acontecimentos políticos, históricos e 

ambientais de cada década (Figura1). 

Figura 1: Esquema da Linha do Tempo Ambiental. 
 

No segundo momento a linha elaborada foi fixada em um espaço de grande circulação 

dos educandos na escola. Nessa ocasião, os educandos foram orientados para escreverem na 

própria linha eventos relacionados às suas historias (Figura 2). Acreditamos que dessa forma 

os conflitos socioambientais, abordados na linha, se tornariam mais próximos das 

experiências vividas pelos educandos, facilitando as percepções das relações que existem 

entre os eventos ambientais e suas próprias historias. 

 

Figura 2: Linha do tempo Ambiental, com informações e espaços para a participação dos educandos. 

 

                                                 
3
A linha do tempo abrangeu o período que compõe a faixa etária dos educandos, correspondendo ao intervalo 

entre 1930 e 2010, separado por décadas. Foram expostos na linha os principais eventos resultantes da relação 

entre homem/natureza. Para tal, foram utilizados também imagens que para ilustrar os eventos elencados.  
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O terceiro momento da atividade proposta consistiu na realização de uma roda de 

conversa entre educandos, professores e proponentes da atividade. O intuito da roda de 

conversa foi promover a mediação dos conhecimentos sistematizados, que explicam os 

eventos relacionados na linha do tempo, com os saberes e eventos presentes nas trajetórias de 

vida de cada educando. Escolhemos essa forma por permitir a criação de espaços de diálogos 

e, sobretudo, de escuta que estimulam a autonomia dos sujeitos por meio da problematização, 

troca de informações e reflexão para a ação. Assim, a responsabilidade do sujeito é de falar 

sobre si, suas opiniões e valores próprios, e conhecer o outro se reconhecendo no grupo, pois 

nesse momento de conversa os envolvidos podem perceber o que têm ou não em comum.  

ii) Execução e avaliação da atividade 

 Demos inicio a atividade “Linha do Tempo: Relação homem/meio ambiente” 

apresentando nossa proposta aos educandos. A abordagem foi de forma a respeitar a 

pluralidade dos educandos e iniciando a criação de uma identidade com eles, que é uma das 

particularidades da EJA (SOARES, 2006).  

A equipe gestora da escola nos possibilitou apresentar a proposta apenas aos 

professores de Ciências, Geografia e Historia, pois julgou não ser necessário envolver as 

outras áreas. Após o contato, apenas os professores de Geografia e História (vespertino e 

noturno), se interessaram e se comprometeram a desenvolver a proposta didática.  

A Roda de Conversa no vespertino foi realizada com três turmas, totalizando um total 

20 alunos, na presença das professoras de Historia e Ciências.  Começamos a discutir a linha 

do tempo ambiental a partir dos eventos relacionados à década de 1940 por contemplar os 

educandos presentes na discussão.  

 Notou-se que havia mais adolescentes e jovens do que adultos e idosos, e as 

discussões obtiveram maior participação dos educandos quando foram tratados os eventos 

relacionados à década de 1970 e décadas posteriores. Tal participação se justifica pelo fato da 

maioria dos educandos compartilharem vivências comuns e historias semelhantes. Dentre os 

temas mais discutidos entre os educandos, destacamos: as vantagens da ditadura militar, pois 

os educandos ressaltam que neste período não havia violência como atualmente; o acidente 

radiológico (Césio 137) em Goiânia; o desabamento de terras no Rio de Janeiro; alagamentos 

em algumas regiões de Goiânia; excesso de chuvas e as causas das enchentes. Na discussão 

percebemos na fala dos educandos, uma relação linear causa-consequência em que é 

destacado as ações humanas no meio ambiente, desconsiderando fatores políticos econômicos 

envolvidos neste processo. 
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iii) As mudanças não previstas 

 

Para realização da primeira etapa da atividade de EA, a professora, do turno 

vespertino, optou por estimular os educandos a escreverem sua linha do tempo como 

atividade avaliativa referente à sua disciplina, sendo elaborada pelos educandos e 

posteriormente entregues a ela. A proposta inicial não era essa, o que trouxe alguns entraves 

para o desenvolvimento da atividade, pois os educandos não foram estimulados a escrever nos 

espaços reservados na Linha do Tempo Ambiental produzida pelos proponentes da atividade.  

Enquanto educadores em formação (licenciandos em Ciências Biológicas), solicitamos 

à professora o acesso à linha do tempo produzida pelos educandos, visto que a terceira etapa 

desta atividade visava conversar com eles tendo por base os seus escritos. Entendemos que 

estabelecer um diálogo com os educandos é uma forma de “escutar e respeitar a leitura de 

mundo que o aluno faz através de sua linguagem, também é capaz de transformar seu discurso 

e romper com a barreira em prol do conhecimento” (FREIRE, 1996, p.123). Frente a não 

disponibilização da linha e da ausência de anotações nos espaços reservados aos e educandos 

na Linha do Tempo Ambiental, optamos por dar prosseguimento à atividade, tendo por base às 

historias de vida relatadas em entrevistas.  

 No noturno, o docente não estimulou os educandos a produzirem suas próprias linhas 

do tempo, tampouco a escreverem nos espaços da Linha do Tempo Ambiental. Para sanar esse 

problema, nós juntamente com o professor, entregamos aos educandos uma tabela com 

décadas referentes ao período 1930-2010, a serem preenchidas com eventos de suas vidas. A 

partir disso, pudemos levantar temas que poderiam ser discutidos e relacionados com a Linha 

do Tempo Ambiental, durante a roda de conversa. Os eventos expostos pelos educandos 

foram: a) a vinda dos educandos do interior e/ou outros estados para Goiânia; b) a busca por 

"qualidade de vida"; c) as antigas brincadeiras de crianças que estavam relacionadas com a 

natureza; d) quais as pretensões deles para o futuro.  

As mudanças na proposta evidenciaram que atividades que propõe unir pesquisa e 

intervenção demandam por sua vez, o estabelecimento do diálogo entre os sujeitos envolvidos 

(professores-Escola, licenciandos, educandos, e professores-Universidade), rompendo com a 

circularidade que “encastela a Universidade e a distancia das escolas” e que isolam os 

professores da Educação Básica em constante processo de reprodução (SILVA, 2011, p.48).  

 

Considerações finais 
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 Essencialmente a dificuldade encontrada na execução da atividade proposta esteve 

relacionada ao dialogo estabelecido entre a Universidade e a Escola. Alguns fatores como: a 

falta de participação da equipe da escola no planejamento das atividades; a insuficiência do 

tempo previsto para o desenvolvimento da atividade; a incompatibilidade entre as rotinas da 

Universidade e Escola. Estes elementos contribuíram para que os objetivos da atividade 

fossem parcialmente contemplados, o que nos leva a repensar a relação Universidade - Escola. 
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