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RESUMO 

O campo da Educação Ambiental tem acumulado uma larga experiência na 

produção de conhecimento apresentado na forma de teses e dissertações. 

Destaca-se que a primeira tese de doutorado no campo é do ano de 1989. Além 

disso, também destacamos o fato de que há uma escassa produção acadêmica 

que indique os significados produzidos pelo campo da Educação Ambiental 

sobre a Educação de Jovens e Adultos, sendo este um nível educativo ainda 

muito significativo em termos sociais em nosso país. Diante deste contexto 

apresentamos a seguinte questão de pesquisa: O que as teses e dissertações 

do campo de pesquisa da Educação Ambiental, presentes no Banco Earte, 

podem nos revelar sobre as práticas pedagógicas de Educação Ambiental 

desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos? Para a construção desta 

investigação nos voltamos para o banco de teses e dissertações do Earte, em 

especial para as teses e dissertações que envolvem a Educação Ambiental e a 

Educação de Jovens e Adultos em espaços escolares. Esta é uma pesquisa 

tipo documental que se fundamenta em abordagens de natureza qualitativa. O 

corpus documental desta investigação foi construído a partir das teses e 

dissertações presentes no banco de dados do Earte. A interpretação dos dados 

foi realizada por meio da metodologia de análise de conteúdo, que possui 

objetivos bem definidos e que servem para “desvendar o que está oculto” no 

texto, mediante decodificação da mensagem e foram utilizadas as categorias 

“Temas de estudo” e “Dialogicidade”. Os resultados desta investigação indicam 

que a escola é considerada fundamental para a transformação social, as 

práticas pedagógicas analisadas nas dissertações, em sua maioria, podem ser 

entendidas como compartilhando a perspectiva transformadora da sociedade, 

todavia não foram encontrados limites explícitos e implícitos de tais práticas na 

perspectiva de mudança social. 
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ABSTRACT 

The field of Environmental Education has accumulated extensive experience in 

the production of knowledge presented in the form of theses and dissertations. 

It should be noted that the first doctoral thesis in the field is from the year 1989. 

In addition, we also highlight the fact that there is a scarce academic production 

that indicates the meanings produced by the field of Environmental Education 

on Youth and Adult Education, being this educational level is still very significant 

in social terms in our country. In view of this context, we present the following 

research question: What do the theses and dissertations of the Environmental 

Education research field present at the Earte Bank reveal to us about the 

pedagogical practices of Environmental Education developed in Youth and 

Adult Education? To construct this research, we return to the Earte thesis and 

dissertation bank, especially for theses and dissertations that involve 

Environmental Education and Youth and Adult Education in school spaces. This 

is a documentary type research that is based on qualitative approaches. The 

documentary corpus of this investigation was constructed from the theses and 

dissertations present in the database of the Earte. The interpretation of the data 

was carried out through the methodology of content analysis, which has well 

defined objectives and serves to "unveil what is hidden" in the text, by decoding 

the message and using the categories "Themes of study" and " Dialogicity ". 

The results of this investigation indicate that the school is considered 

fundamental for social transformation, the pedagogical practices analyzed in the 

dissertations, for the most part, can be understood as sharing the transforming 

perspective of society, however, no explicit and implicit limits of such practices 

were found in the perspective of social change. 
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

Minha trajetória acadêmica iniciou-se na década de oitenta do século 

XX. Cursei o Magistério e em seguida iniciei o curso de Licenciatura em 

Pedagogia, na UNESP de Rio Claro, em 1989, na primeira turma nesse 

campus. É importante mencionar que nesse momento eram escassas e pouco 

sistematizadas as oportunidades de entrarmos em contato com aspectos da 

temática ambiental no referido curso. 

Na educação infantil onde comecei minha prática pedagógica 

formalmente, há 29 anos, havia algumas situações nas quais eu percebia 

claramente a necessidade de abordar aspectos da temática ambiental em 

práticas pedagógicas. Porém, na educação infantil, etapa I, com crianças de 0 

a 3 anos em período integral, tal prática dependia da iniciativa pessoal de cada 

docente. 

Depois de alguns anos comecei a dar aulas para crianças maiores, no 

ensino fundamental I, no Projeto Classes de Aceleração (1997/1999) 

direcionado aos alunos multirrepetentes com idades entre 9 e 16 anos foi 

possível desenvolver várias práticas pedagógicas que procuravam relacionar 

aspectos da temática ambiental com as vivências dos alunos. Estas atividades 

foram desenvolvidas, sobretudo, através de projetos educativos em grupo. 

Em 2002 comecei a atuar como coordenadora pedagógica em uma 

escola de ensino fundamental localizada em uma região periférica do município 

de Rio Claro. No início a escola atendia o ensino regular, mas com a 

municipalização da educação, em 2005 a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

chegou nessa escola e na minha vida profissional pela primeira vez. 

A experiência da coordenação em uma escola com ensino fundamental 

regular e a EJA foi muito desafiadora. A escola tinha alunos de 6 a 80 anos, de 

tal forma que havia netos e avós compartilhando o mesmo espaço educativo 

em horários diferentes.  

Em especial a EJA trouxe para a escola um movimento diferente, no 

qual os jovens, adultos e idosos envolviam-se com a rotina da escola, faziam 

gincanas, promoviam festas, eventos culturais, discutiam filmes sobre diversos 

assuntos e buscavam fazer da escola um espaço rico de convivência não só no 

período noturno, mas nos demais também. 
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Nesse momento eu participei de diversos cursos sobre a EJA, 

socializando os saberes com os professores e coordenando as práticas 

desenvolvidas. 

A preocupação dos alunos da EJA com as futuras gerações fazia com 

que muitas vezes solicitassem que os professores discutissem aspectos da 

temática ambiental. Nesse sentido, os temas geradores, elencados pelos 

alunos, ultrapassavam os limites de seu universo de trabalho e ampliavam-se 

para temas globais. 

Em 2013 eu voltei para a Educação Infantil, mas dessa vez como 

diretora, 24 anos depois, com outro olhar sobre as questões ambientais, o que 

possibilita também propor na Educação Infantil um Projeto Político Pedagógico 

que contemple as questões ambientais. 

Toda essa experiência nos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

na zona urbana e rural e nos diferentes cargos me fez continuar com o 

interesse pela Educação Ambiental. Por esse motivo busquei formação 

específica. 

Durante dois anos, em 2015 e 2016, participei do curso de extensão 

Educação Ambiental e Valores, na UNESP que me propiciou o estudo sobre a 

Educação Ambiental que eu tanto desejava. Esse curso foi muito rico e 

dinâmico, com pesquisas, discussões e práticas nas escolas. 

No decorrer do curso conheci mestrandos e doutorandos que 

desenvolviam pesquisas em Educação Ambiental e passei a vislumbrar no 

mestrado a possibilidade de continuar estudando e de iniciar uma pesquisa na 

qual eu considerasse tudo o que ficou impregnado na minha história de vida. 

Todas as experiências relatadas em minha trajetória profissional e 

acadêmica foram muito importantes, mas a que mais me sensibilizou foi 

trabalhar com o alunado da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A EJA é um universo rico e cheio de possibilidades no qual cada 

indivíduo tem uma história de vida para contar, compartilhar e a partir dela 

questionar a realidade, propor outra e sempre pensando sobre qual planeta 

deixarão para as futuras gerações. Nesse sentido, no momento de escolher 

qual pesquisa desenvolver, foi natural optar por realizar um estudo que 

pudesse relacionar a Educação Ambiental e a Educação de Jovens e Adultos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A origem histórica das pesquisas no campo da Educação Ambiental (EA) 

no Brasil é marcada pela proximidade teórica e ideológica presente nos 

movimentos ecológicos e no debate ambientalista das décadas de 70 e 80 

(CARVALHO, 2001). Esse contexto de seu surgimento imprimiu inicialmente 

determinadas características às pesquisas realizadas no campo1 da Educação 

Ambiental, mas ao longo do tempo surgiram outras características e após 

quatro décadas o campo¹ de pesquisa em EA no Brasil apresenta evidências 

de ser uma área de conhecimento consolidada.  

Eventos como o EPEA (Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental) 

e o GT 22 da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação) têm evidenciado um número crescente de pesquisas no campo da 

Educação Ambiental, tanto do ponto de vista quantitativo quanto em relação à 

diversidade teórica e metodológica desta área do conhecimento. Neste sentido, 

diante de tamanha diversidade, tem sido comum o surgimento de trabalhos que 

procuram mapear e analisar fundamentos teóricos e metodológicos do campo 

de pesquisa em Educação Ambiental (CARVALHO, L. M. et al., 2009 e 

CARVALHO, I. C. M., 2009).  

Com relação aos eventos acadêmicos da área, ressaltamos que o I 

EPEA aconteceu em 2001 e foi realizado na UNESP de Rio Claro-SP. No site 

oficial do evento (http://www.epea.tmp.br/) temos a seguinte informação que 

marca um importante aspecto histórico da área no Brasil: 

O EPEA surgiu a partir de uma série de reuniões conjuntas, 
desde 2000, do Grupo de Pesquisa “A Temática Ambiental e o 
Processo Educativo" do Programa de Pós Graduação em 
Educação - IB - UNESP/Rio Claro, associado ao Grupo de 
Pesquisa em Educação Ambiental – GEPEA, vinculado aos 
Programas de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos 
Naturais e ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UFSCar e ao Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências e de 
Educação Ambiental do Laboratório Interdisciplinar de 

                                                           
1Campo está sendo, aqui utilizado, na concepção bourdieuniana: A noção de campo está aí 
para designar esse espaço relativamente autônomo, esse microcosmo dotado de suas leis 
próprias. Se, como o macrocosmo, ele é submetido a leis sociais, essas não são as mesmas. 
Se jamais escapa às imposições do macrocosmo, ele dispõe, com relação a este, de uma 
autonomia parcial mais ou menos acentuada. E uma das grandes questões que surgirão a 
propósito dos campos (ou dos subcampos) científicos será precisamente acerca do grau de 
autonomia que eles usufruem. É a estrutura das relações objetivas entre os agentes que 
determina o que eles podem e não podem fazer. Ou, mais precisamente, é a posição que eles 
ocupam nessa estrutura que determina ou orienta, pelo menos negativamente, suas tomadas 
de posição. (Bordieu, 1997:21-22) 
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Formação do Educador – LAIFE, da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras, da USP/Ribeirão Preto, que assumiram 
conjuntamente a tarefa de organizar, em 2001, o I Encontro de 
Pesquisa em Educação Ambiental (EPEA). 

 
Além de eventos acadêmicos como o EPEA e GT 22 da ANPED que 

divulgam as pesquisas em EA destacamos também a criação de um periódico 

específico da área, a revista Pesquisa em Educação Ambiental, que foi lançada 

em 2006. Além disso, a presença constante e crescente de artigos de pesquisa 

em EA em diferentes periódicos do campo de pesquisa em Educação e do 

campo de pesquisa em Educação em Ciências é uma realidade com a qual os 

editores desses periódicos já aprenderam a conviver (KAWASAKI e 

CARVALHO, 2009) 

Outro marco importante da consolidação do campo de pesquisa em EA 

tem sido a elaboração do banco de teses e dissertações do Projeto Earte. Este 

projeto tem como um de seus objetivos mapear e identificar as teses e 

dissertações do campo de pesquisa em EA desenvolvidas no Brasil e constitui 

base de pesquisa de muitos investigadores e pós-graduandos, seja daqueles 

que integram o projeto ou outros de IES espalhadas pelo país.  

Este esforço acadêmico tem apresentado dados interessantes sobre a 

produção acadêmica de teses e dissertações do campo da Educação 

Ambiental no Brasil. Neste contexto, já sabemos que as teses e dissertações 

tem sido desenvolvidas em aproximadamente 220 programas de mestrado ou 

doutorado, específicos em EA ou denominações similares, ou ainda em 

programas de áreas correlatas, como Educação, Saúde Pública, Engenharia, 

Ciências Agrárias, entre outras. Todos esses programas estão estabelecidos 

em cerca de 60 instituições acadêmicas distribuídas por todas as regiões 

geográficas do país, muito embora predominem a região Sudeste (50% da 

produção) e a região Sul (30%). As regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte 

ficam responsáveis por cerca de 10%, 8% e 2% da produção, respectivamente.  

Além disso, o mapeamento das teses e dissertações tem apresentado 

dados que indicam que as instituições de maior produção são a FURG (cerca 

de 10%), a USP (8%), a UFMT (7%), a UFSC (6%), a UFRGS (3%) e a UFRJ 

(3%). São cerca de 60 instituições produtoras, sem haver forte concentração 

em duas ou três. A produção concentra-se na área de Educação, com cerca de 

50% de teses e dissertações defendidas nesses programas. Seguem-se 
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programas da área de Engenharia (10%), área Multidisciplinar da CAPES 

(10%), área de Ciências Biológicas (7%), Ciências Sociais Aplicadas (6%), 

Ciências Agrárias (6%) e área de Ensino de Ciências e Matemática (3%) 

(MEGID NETO, 2009) 

As pesquisas em EA, como tem mostrado o mapeamento elaborado pelo 

Earte, se caracterizam também pela diversidade de temas, suportes teóricos, 

perspectivas metodológicas e pela análise e elaboração de propostas de 

práticas pedagógicas. Segundo Megid Neto (2009): 

[...] estudos preliminares realizados até este momento indicam 
com maior frequência estudos voltados para levantamentos e 
análises de concepções/representações/percepções de 
professores, agentes educadores ambientais, estudantes e 
público em geral, com aproximadamente 25% do total da 
produção, bem como trabalhos sobre métodos e estratégias de 
ensino envolvendo a relação conteúdo-método em EA, com 
cerca de 24% do total. Seguem-se os estudos abrangendo a 
formação inicial ou continuada de professores ou agentes 
educadores ambientais (12%) e os estudos sobre formação e 
desenvolvimento de conceitos em estudantes acerca de temas 
ou conteúdos pertinentes ao campo da EA (12%). (MEGID 
NETO, 2009 p. 102) 

 
Nesta perspectiva, Kawasaki e Carvalho (2009) destacam que a 

diversidade dos temas de investigação é uma das características das 

pesquisas em EA. Ainda segundo os autores: 

[...] a amplitude e a abrangência dessa área de investigação, 
observável na diversificação de temáticas, linhas de pesquisa, 
áreas de conhecimento, sujeitos envolvidos, abordagens 
teóricas e metodológicas e contextos educacionais que, cada 
vez mais, ampliam-se e ocupam novos espaços sociais e 
educacionais. (KAWASAKI e CARVALHO, 2009, p. 2) 
 

Interessante notar que a abrangência das pesquisas em EA também é 

notada pela existência de trabalhos voltados para a modalidade de ensino 

denominada Educação de Jovens e Adultos (EJA). No contexto da EJA os 

sujeitos de pesquisa apresentam características marcadas por suas trajetórias 

de vida e por muitas vezes estarem inseridos no mercado de trabalho. 

Importante destacar que a Educação de Jovens e Adultos tem 

especificidades que se articulam com a Educação Ambiental a partir de outra 

perspectiva. Ou seja, os educandos da EJA, sobretudo por suas experiências 

anteriores, podem favorecer a construção de trabalhos educativos voltados 

para uma realidade que é vivenciada de forma mais intensa por este público. 
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Neste sentido, devido às suas características a EJA é identificada por 

diversos autores como um contexto no qual deve ser urgente a inserção da EA. 

Sorrentino et al (2016), por exemplo, apresentam interessantes argumentos 

que destacam a relevância e a necessidade de convergência entre as ações, 

políticas, programas e projetos de educação ambiental (EA) e de educação de 

jovens e adultos (EJA). Neste trabalho, os autores destacam a essencialidade 

da educação de jovens e adultos para a educação ambiental (e vice-versa) e, 

portanto, a importância desta ser adotada pelo FISC (Fórum Internacional da 

Sociedade Civil) e pela CONFINTEA (Conferência Internacional de Educação 

de Jovens e Adultos), como um ponto central de atuação das políticas públicas 

de EJA, e pela Jornada do Tratado de EA, para que nossas sociedades 

aprimorem-se em direção aos ideais humanistas de todos os tempos e 

espaços. 

Para que essa urgência ganhe visibilidade é necessária a elaboração de 

um maior número de trabalhos que possam apresentar reflexões sobre as 

diferentes relações existentes entre a EA e EJA. Sobre esse aspecto Alkimin 

(2015) analisa a inserção da Educação Ambiental (EA) na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) brasileira nos dez últimos anos. Utilizando oito revistas 

acadêmicas o autor constatou que apenas 1,42% trata do assunto em questão. 

Ou seja, o resultado do panorama apresentado no trabalho de Alkimin (2015) 

denota que, apesar da urgência da inserção da EA na EJA, há poucos 

trabalhos com este foco.  

Os trabalhos desenvolvidos que enfatizam a relação da EA com a EJA 

são poucos e dentre eles alguns destacam-se por apresentarem em suas 

conclusões aspectos semelhantes como veremos a seguir. 

 Silva e Santos (2017) analisaram o currículo de uma escola estadual que 

possui EJA. Uma das conclusões dos autores é de que a Educação Ambiental 

está sendo pouco abordada nos currículos escolares da EJA. Os autores 

também apontam para a necessidade de desmistificar essa temática e inseri-la 

na prática docente de forma interdisciplinar para a formação de sujeitos 

críticos. 

Importante destacar que trabalhos como o de Silva e Santos (2007) 

focam em algo que temos identificado como sendo essencial na compreensão 

das diferentes relações entre EJA e EA, ou seja, a necessidade de aprofundar 
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nosso conhecimento sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na EJA com 

foco na EA. 

O trabalho de Paranhos e Shuvartz (2013), por sua vez, apresenta os 

resultados de uma pesquisa de mestrado realizada com professores de EJA 

em uma escola na cidade de Goiânia. Os autores concluem que os professores 

fazem uma transposição inadequada de práticas pedagógicas adotadas no 

Ensino Fundamental e Médio, na abordagem dos conteúdos e até mesmo no 

tratamento dispensado aos educandos, sendo necessária reformulação da 

proposta pedagógica. Este trabalho se refere à necessidade de formação 

continuada dos professores e reformulação da proposta pedagógica 

entendendo estes dois aspectos como indispensáveis para práticas 

pedagógicas problematizadoras, identificando novamente estas últimas como 

um tema a ser melhor compreendido em nossas pesquisas. 

Os trabalhos de Souza e Oliveira (2012), Cunha (2010) e Bertolino 

(2007), indicam que para o desenvolvimento da EA na EJA há necessidade de 

repensar os projetos políticos pedagógicos, propostas pedagógicas, planos de 

ensino para que se traduzam em práticas pedagógicas interdisciplinares que 

reconheçam as especificidades da EJA. 

Importante ressaltar que os trabalhos destacados, além de terem sido 

apresentados em eventos importantes, promovendo a sua divulgação, 

apresentam interessantes considerações sobre a relação da EA com a EJA, 

apontando a necessidade de novas pesquisas sobre o tema. Estes trabalhos 

trataram de aspectos teóricos e práticos no desenvolvimento da EA na EJA 

apontando que tais aspectos devem ser melhor estudados.  

Diante deste contexto, temos entendido como relevante tentar 

aprofundar os estudos que abordam a relação da EA com a EJA, mais 

especificamente com foco nas práticas pedagógicas. Entendemos ainda 

importante tentar compreender esta temática a partir de um estudo voltado 

para teses e dissertações do campo de pesquisa da Educação Ambiental. 

Frisamos novamente que as práticas pedagógicas são de especial 

importância, pois traduzem se os documentos oficiais como PPP, proposta 

pedagógica e currículo são elaborados para atender aos objetivos de não só 

incluir a EA na EJA, mas também mostrar qual a perspectiva de educação os 
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documentos contêm. Portanto elas são a forma mais concreta de se analisar as 

diferentes tentativas de relacionar a EA e a EJA. 

As práticas pedagógicas revelam qual o papel político e pedagógico que 

tem o professor e o aluno no desenvolvimento da educação. As práticas 

pedagógicas podem ser desenvolvidas sob diferentes perspectivas, como por 

exemplo: conservadora e/ou transformadora/libertadora. No entendimento de 

uma educação libertadora, Freire (2006) descreve esses papéis: 

O professor libertador nem manipula, nem lava as mãos da 

responsabilidade que tem com os alunos. Assume um papel diretivo 

necessário para educar. Essa diretividade não é uma posição de 

comando, de “faça isso” ou “faça aquilo”, mas uma postura para dirigir 

um estudo sério sobre algum objeto, pelo qual os alunos reflitam sobre 

a intimidade de existência do objeto. Chamo essa posição de radical 

democrática, porque ela almeja a diretividade e a liberdade ao mesmo 

tempo, sem nenhum autoritarismo do professor e sem licenciosidade 

dos alunos. (FREIRE, 2006, p. 203) 

Para analisar as diferentes práticas pedagógicas de EA desenvolvidas 

na EJA desenvolvemos um estudo do tipo estado da arte tendo como objeto de 

estudo as teses e dissertações do campo de pesquisa da EA, mais 

especificamente aquelas que foram organizadas pelo projeto Earte. A opção 

pela pesquisa do tipo estado da arte relaciona-se aos aspectos elencados por 

Megid Neto (2009): 

Toda vez que um campo de conhecimento alcança uma produção 
quantitativa significativa, surge a necessidade de empreender estudos 
sistemáticos dessa produção, visando o conhecimento mais adequado 
das suas características e tendências, além de favorecer sua ampla e 
adequada divulgação. Surgem assim as “pesquisas do estado da arte”, 
também denominadas pesquisas do “estado do conhecimento” ou do 
“estado atual do conhecimento”. (MEGID NETO, 2009, p. 97) 
 

O autor ainda destaca: 
 
Essas pesquisas buscam inventariar, sistematizar e avaliar a produção 
em determinada área do conhecimento, o que implica a identificação 
de trabalhos produzidos na área; a seleção e classificação dos 
documentos segundo critérios e categorias estabelecidos em 
conformidade com os interesses e objetivos do pesquisador; a 
descrição e análise das características e tendências do material; e a 
avaliação dos seus principais resultados, contribuições e lacunas. A 
partir disso, remetem para a realização de metapesquisas e estudos 
que aprofundam aspectos específicos e interessantes do conjunto da 
produção e também sinalizam a realização de novas investigações, 
seja para esclarecer ou aprofundar algum aspecto específico, seja para 
dar tratamento a questões ainda não abordadas. Ou seja, as pesquisas 
do estado da arte têm um caráter de revisão bibliográfica e, ao mesmo 
tempo, de especulação futura e de iluminação de novos caminhos para 
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o campo em questão  enfim, trata-se de conhecer o que se sabe sobre 
determinado campo do conhecimento, bem como o que se deve ou se 
precisa saber para fazer avançar o campo, passado e futuro, com 
vistas ao planejamento e desenvolvimento do estado presente. (MEGID 
NETO, 2009, p. 97-98) 
 

A escolha por teses e dissertações é devido à necessidade de 

sistematizar e valorizar o conhecimento já produzido em pesquisas 

acadêmicas. A partir das teses e dissertações é possível dialogar com os 

apontamentos e conclusões de seus autores, direcionar para possíveis 

caminhos e temas para novas pesquisas, subsidiar programas e políticas 

públicas, além de promover a divulgação dos trabalhos. 

 Entendemos também relevante ter como objeto de estudo as teses e as 

dissertações presentes no banco de dados construído pelo projeto Earte, 

sobretudo porque este contempla um acervo atual de pesquisas em EA. Além 

disso, este trabalho faz parte de um esforço coletivo de mapear estas teses e 

dissertações. Este esforço coletivo já pode ser consultado a partir de vários 

trabalhos que já mapearam parte desta produção como, por exemplo, Dias 

(2012), Kato (2014), Dias, C. M. (2015), Silva (2015), Valentin (2016), Luccas 

(2016), Camargo (2016) e Angeli (2017) que envolveram temas como a 

dimensão valorativa da EA na formação de professores, conceito de 

ecossistema, práticas pedagógicas em áreas protegidas, políticas públicas, 

formação de professores, práticas pedagógicas de EA na educação infantil, 

conceitos de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável e justiça 

ambiental e que buscaram, assim como na presente pesquisa, mapeamento e 

caracterização de teses e dissertações. 

Diante deste contexto apresentamos a seguinte questão de pesquisa: O 

que as teses e dissertações do campo de pesquisa da Educação Ambiental, 

presentes no Banco Earte, podem nos revelar sobre as práticas pedagógicas 

de Educação Ambiental desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos? 

Para responder à essa questão de pesquisa foram elaborados os 

seguintes objetivos: 

a) Mapear e caracterizar as teses e dissertações brasileiras do campo da 

Educação Ambiental que descrevem práticas pedagógicas na Educação 

de Jovens e Adultos quanto à: distribuição geográfica, aos programas de 
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pós-graduação envolvidos e caracterização envolvendo perfil 

profissional do pesquisador, contexto escolar  e sujeitos de pesquisa; 

b) Identificar e analisar as práticas pedagógicas descritas nas teses e 

dissertações a partir das categorias temas de estudo e dialogicidade. 

No sentido de responder à questão de pesquisa e atender aos objetivos 

propostos apresentamos no próximo capítulo o delineamento da pesquisa. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Esta pesquisa está localizada no Projeto Earte que contempla as 

pesquisas em Educação Ambiental elaboradas no Brasil. 

Nesta pesquisa o foco de interesse são as práticas pedagógicas de EA 

desenvolvidas especificamente na EJA e para desenvolvê-la foram elencados  

2 (dois) objetivos: 

a) Mapear e caracterizar as teses e dissertações brasileiras do 

campo da Educação Ambiental que descrevem práticas pedagógicas na 

Educação de Jovens e Adultos quanto à: distribuição geográfica, aos 

programas de pós graduação envolvidos  e caracterização envolvendo perfil 

profissional do pesquisador, contexto escolar  e sujeitos de pesquisa; 

b) Identificar e analisar  as práticas pedagógicas descritas nas teses 

e dissertações a partir das categorias temas de estudo e dialogicidade. 

A delimitação do corpus documental foi realizada através de busca ao 

Banco do Earte. Através de busca em “Resumos” com a expressão “Educação 

de Jovens e Adultos”.  

A partir desta busca foram localizados 22 (vinte e dois) trabalhos que 

foram lidos para a identificação de descrição de práticas pedagógicas. Por 

meio da leitura completa dos trabalhos foram identificados 5 (cinco) trabalhos 

que trouxeram a descrição de práticas pedagógicas de Educação Ambiental na 

Educação de Jovens e Adultos, o que corresponde a 0,2 do total do banco em 

2018 (2.967). 

 O mapeamento elaborado a partir dos 5 (cinco) trabalhos aponta que 

estes  foram desenvolvidos nos anos de 2007, 2008, 2010 e 2011. Em 2007, 

2008 e 2010 foi realizado 1 trabalho em cada ano e em 2011 foram realizados 

2 trabalhos, ou seja, um pequeno crescimento por ano. 

Todas as pesquisas que constituem o corpus documental são de 

mestrado acadêmico e foram desenvolvidas, principalmente, em instituições 

localizadas nas regiões Sudeste e Norte, em especial nos estados de São 

Paulo e Rio de Janeiro e Pará e Amapá, apontando um crescimento de 

pesquisas fora das regiões Sudeste e Sul. 

As dependências administrativas das Instituições de Ensino Superior 

evidenciadas são: privada, federal e estadual. Em IES privadas foram 
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desenvolvidas 2 (duas) pesquisas, uma no Rio de Janeiro e outra no Rio 

Grande do Sul, em IES federais também foram desenvolvidas 2 (duas) 

pesquisas, uma no Pará e outra no Amapá e em IE estadual foi desenvolvida 1 

(uma) pesquisa no estado de São Paulo, apontando que a maioria ocorre em 

IES públicas, mas a diferença numérica é pequena. 

As 5 (cinco) pesquisas foram produzidas em 5 (cinco) diferentes 

programas de pós-graduação, a maioria em Educação e um em Direito 

Ambiental e Políticas Públicas.  

Após o mapeamento das pesquisas foi elaborada uma caracterização 

destas dissertações com os seguintes aspectos: perfil profissional do 

pesquisador, contexto escolar e sujeitos de pesquisa, por serem relevantes 

para a análise das práticas pedagógicas. 

Esta caracterização apontou que o perfil profissional dos pesquisadores 

é: professora de matemática na EJA (Tr 1), professor de ciências na EJA (Tr 2), 

policial militar (Tr 3), professora de biologia na EJA (Tr 4) e professora de 

química na EJA. 

O contexto escolar das pesquisas foi: escola pública no estado do Pará 

(Tr 1), escolas públicas do estado do Rio de Janeiro (Tr 2), escola pública no 

estado do Amapá ( Tr 3), escola particular no estado do Rio Grande do Sul ( Tr 

4) e Centro de educação supletiva no estado de São Paulo ( Tr 5). 

Os sujeitos de pesquisa foram: alunos do ensino fundamental (7ª e 8ª 

séries) (Tr 1), 11 (onze) professores de ciências na EJA (Tr 2), alunos da 4ª 

etapa da EJA ( Tr 3), 14 (catorze) alunos do 3º ano do Ensino Médio (Tr 4) e 6 

(seis) alunos do Ensino Médio (Tr 5). 

O mapeamento e a caracterização responderam ao primeiro objetivo 

desta pesquisa e a resposta ao segundo objetivo iniciou-se com a análise das 

práticas pedagógicas descritas nas pesquisas a partir das categorias: temas de 

estudo e dialogicidade. 

 Antes de dar continuidade às análises ressaltamos que a escola é um 

espaço de relações e cada escola é única (Gadotti, 2007), que as práticas 

pedagógicas transformadoras necessitam ser críticas e criativas (Gadotti, 

2007), que tais práticas possuem limites e exigem um posicionamento do 

professor, enfatizando também as questões ambientais (Freire e Shor, 1987). 
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 Após esta contextualização elaboramos uma análise dos trabalhos 

utilizando as categorias simultaneamente. 

Os dados apresentados não permitem generalizações, eles apontam 

indícios de que para o desenvolvimento de práticas pedagógicas de EA na EJA 

com perspectiva transformadora é necessária uma proposta pedagógica que 

considere as especificidades da EJA. 

Além desta proposta pedagógica é preciso que ela, como referencial 

teórico se traduza em práticas pedagógicas pautadas nas concepções 

freireanas relacionadas à escolha de temas da realidade do aluno e à 

metodologia dialógica que envolve a tomada de consciência do aluno de sua 

realidade para posterior transformação. 

No desenvolvimento das práticas pedagógicas devem ser considerados 

o contexto, os limites e possibilidades (Caldeira e Zaidan, 2013) sem perder de 

vista os sonhos e utopias dos educandos (Freire, 1996), ter criticidade e 

questionamento às certezas estabelecidas (Trein, 2008), ter ousadia para 

inovar (Guimarães, 2004) e ação política para estabelecer novos patamares de 

relações com a  natureza (Loureiro, 2000). 

Para finalizar, podemos dizer, a partir da análise que realizamos das 

dissertações do campo de pesquisa em EA, que estes trabalhos, de modo 

geral, apontam para o papel fundamental da escola para a construção de uma 

sociedade mais justa do ponto de vista das questões sociais e ambientais. 

 Não podendo o professor libertador se calar a respeito das questões 

sociais, a prática pedagógica também deve contemplar as questões 

ambientais. Freire (2000) ressalta: 

Urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais 
fundamentais como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos 
outros animais, à vida dos pássaros, à vida dos rios e das florestas. 
Não creio na amorosidade entre homens e mulheres, se não nos 
tornamos capazes de amar o mundo. A ecologia ganha uma 
importância fundamental neste fim de século. Ela tem de estar presente 
em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador. ( 
FREIRE, 2000, p 67). 

 O reconhecimento da escola como espaço de relações e representações 

sociais e que pode colaborar para manter ou transformar a sociedade, das 

práticas pedagógicas com limites e riscos de punição e do professor como 

crítico, criativo, que não se cala em relação às questões sociais, envolvendo as 
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ambientais permite-nos analisar mais amplamente as práticas descritas nas 

pesquisas. 

Nesse sentido Zabala (1998) destaca que “por trás de qualquer 

intervenção pedagógica consciente se escondem uma análise sociológica e 

uma tomada de posição que sempre é ideológica.” (ZABALA, 1998, p. 29) 

      Para Freire (1996) no processo de formação permanente dos educadores a 

reflexão crítica sobre a prática se faz presente. 

As considerações sobre as práticas pedagógicas e subjacentes a elas, o 

destaque ao professor como organizador e mediador do processo ensino 

aprendizagem vivenciado em uma relação dialógica e assumindo a 

responsabilidade por uma formação permanente, podem nortear inúmeras 

análises. 

As nossas análises das práticas pedagógicas descritas nas dissertações 

do campo da EA apontam que a escola é considerada fundamental para a 

transformação social, ou seja, ela contribui para a transformação do que está 

posto. 

 Nesse sentido, as práticas pedagógicas analisadas nas dissertações, em 

sua maioria, podem ser entendidas como compartilhando a perspectiva 

transformadora da sociedade. 

Todavia, não encontramos elementos que tratem dos limites explícitos e 

implícitos de tais práticas na perspectiva de mudança social. Talvez este tenha 

que ser um ponto a ser explorado com mais consistência em nossos trabalhos 

acadêmicos. 
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