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Introdução

A educação é um processo que apresenta dimensões 
humanas, técnicas e político-social. O seu desafio está 
exatamente em construir uma dinâmica articulada, entre 
a perspectiva de educação como prática social inserida 
num contexto político-social determinado. Educar é 
colaborar para que professores e alunos - nas escolas e 
organizações - transformem suas vidas em processos 
permanentes de aprendizagem [1]. 

Educar também é propiciar aos alunos a construção 
da sua identidade, do seu caminho pessoal e 
profissional - do seu projeto de vida, no 
desenvolvimento das habilidades de compreensão, 
emoção e comunicação que lhes permitam encontrar 
seus espaços pessoais, sociais e profissionais e 
tornarem-se cidadãos realizados e produtivos [2].

A educação ambiental, na sua forma mais simples, 
tem por objetivo mostrar aos alunos a importância do 
ambiente no qual vivemos e que deve ser preservado 
como um tesouro que temos a responsabilidade de 
guardar, sem destruí-lo. Cuidar do meio ambiente pode 
ser entendido como mais um dos princípios morais e 
éticos que também são objeto de preocupação dos 
educadores [3].

Uma consciência ambiental decorre de uma 
percepção renovada de mundo; uma forma integral de 
ler a realidade e de atuar sobre ela. Nessa nova 
percepção, a proposta educativa envolve a visão de 
mundo como um todo e não pode ser reduzida a apenas 
um departamento, uma disciplina ou programa 
específico. Ela deve estar inserida na vida e no 
cotidiano de todos os indivíduos. A Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da educação 
básica, na etapa fundamental, e destina-se a pessoas 
que tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de 
escolarização regular [4].

O programa para educação jovens e adultos tem se 
constituído, por um lado, como produto da miséria 
social, sendo conseqüência das condições precárias de 
vida da maioria da população, associadas a um sistema 
escolar para as classes trabalhadoras submetido à 
lógica da exclusão. Por outro lado, sua história é 
também produto de um longo processo de organização 
e luta da sociedade civil comprometida com os 
interesses das classes populares [5]. No Devido à 
historicidade brasileira (país de formação escravocrata 

e hierárquica), essa modalidade de educação é vista como
uma forma de compensação positiva [6], trafegando por 
suas funções de suplência, qualificação e suprimento, como 
consta da Lei n.5692/71, e distanciando-se do direito a uma 
educação, de fato, voltada às necessidades do jovem e do 
adulto [7].

A educação de jovens e adultos, no Brasil, esta guiada 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), essa 
modalidade de educação, tanto quanto as demais, abordam 
a Educação Ambiental como um tema transversal [4].

O objetivo das aulas ministradas com a temática 
ambiental foi exercitar “in locu” a atividade docente, bem 
como contribuir para a formação dos alunos de uma escola 
municipal que dispusesse em seu quadro discente de 
participantes da educação de jovens e adultos (EJA).

Material e métodos

A. Local, público-alvo e período

A atividade didática esta inserida na disciplina Estágio 
Curricular Supervisionado III, sendo realizada na Escola 
Municipal Draomiro Chaves Aguiar, do bairro de Casa 
Amarela, do Município de Recife, Estado de Pernambuco. 

A prática educativa contemplou os alunos do turno da 
noite, enquadrados no programa de educação de jovens e 
adultos (EJA), no período de 01 de julho de 2008 a 03 de 
julho de 2008, perfazendo uma carga horária total de dez
horas de atividades teórico - prática. 

B. Materiais utilizados

Para a explanação do conteúdo foram utilizados 
transparências, contendo imagens e textos digitalizados, um 
retroprojetor, quadro branco, pincéis que foram 
distribuídos aos alunos para esclarecimento de idéias em 
folhas de ofício no formato A4, bem como a execução de 
músicas que abordavam os temas propostos, sementes e 
mudas, cartolinas, tarjetas e giz de cera. 

 Foram feitas considerações iniciais a cerca dos 
conceitos básicos de educação, meio ambiente e 
consciência ambiental. Em seguida, os seguintes temas 
foram abordados de acordo com os seus respectivos focos: 
“Educação ambiental”: na escola e em casa, englobando 
jovens e adultos – onde foram abordados os princípios 
básicos da relação ensino-aprendizagem e práticas 
ambientais de preservação; “Aquecimento global”: como 
surgiu, importância e o que podemos fazer? – foram 



abordados conceitos fundamentais sobre o aquecimento 
global e suas conseqüências para a terra; “O lixo na 
sociedade” – o tema abordou a formação do lixo e suas 
principais implicações benéficas e maléficas no campo 
social; “Água, fonte de vida, reserva esgotável?” –
foram feitas considerações acerca da importância da 
água para o homem e para o meio ambiente, assim 
como sua reserva ambiental; e, finalizando a seqüência 
de temas, foi abordado o assunto sobre Destruição e a 
reconstrução ambiental: “Nós podemos!” – tema 
baseado na sétima meta de sustentabilidade ambiental 
estabelecida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) para o novo milênio. 

Para uma maior compreensão dos tópicos abordados 
foram feitas relações entre conteúdo proposto e 
conteúdo posto em prática através de vivências e 
simulações em sala de aula com a participação ativa de 
todos os alunos.

Resultados e Discussão

A incorporação da cultura e da realidade vivencial 
dos educandos como conteúdo ou ponto de partida da 
prática educativa é um princípio pedagógico já bastante 
assimilado entre os que se dedicam à educação básica 
de adultos. No caso da educação de adultos, talvez 
fique mais evidente a inadequação de uma educação 
que não interfira nas formas de o educando 
compreender e atuar no mundo [8].

O ensino de jovens e adultos é uma área de práticas e 
reflexão que de maneira inevitável transpassa os limites 
da escolarização em sentido estrito. Primeiramente, 
porque engloba processos formativos diversos, onde 
podem ser incluídas iniciativas visando a qualificação 
profissional, o desenvolvimento comunitário, a 
formação política e um sem número de questões 
culturais pautadas em outros espaços que não o escolar. 
Além disso, mesmo quando se focalizam os processos 
de escolarização de jovens e adultos, o cânone da 
escola regular, com seus tempos e espaços rigidamente 
delimitados, imediatamente se apresenta como 
problemático [9].

No que concerne as atividades didáticas realizadas 
na Escola Municipal Draomiro Chaves Aguiar com 
alunos do EJA ficou evidenciado que a experiência 
contribuiu de forma significativa para o entendimento 
da profissão de educador. Foi um mundo novo 
descoberto, desvendado, além de ser uma realidade 
inimaginável e inigualável. Apesar das dificuldades, 
sobretudo de transporte, comunicação e relacionamento 
com a escola, a execução das aulas, principalmente no 
que dizer respeito aos alunos da educação de jovens e 
adultos - EJA foram extremamente gratificantes. 

É a partir desse momento, quando lançamos mão 
apenas do conhecimento teórico e passamos a atrelá-lo 
ao prático (vivencias) começamos a visualizar uma 
nova forma de educar que vai além do livro, do 
professor e do aluno. Em prol social, a regência 
didática desmistifica esse tripé e nos coloca numa 
situação real, numa vivência que só a prática é capaz de 
ofertar. 

Durante a execução das atividades foi possível tomar 
ciência da responsabilidade de um docente perante sua 
turma. Foi um momento de expressar atitudes e sentimentos 
e experimentar métodos frente à situação de ensino que foi 
construído ao longo do curso.

Na mesma direção, os jovens e adultos participantes 
desse trabalho mostram conhecimento prévio, até mesmo 
experiências vivenciadas sobre os diversos assuntos 
abordados/discutidos (educação ambiental, Aquecimento 
global, água e o lixo). 
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