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RESUMO 

 
Passamos por uma crise ambiental que está se agravando, cada vez mais rápido, devido as 
relações do homem com a natureza em diversos aspectos. Portanto, as relações econômicas e 
culturais entre o homem e a natureza e entre os homens, precisam ser revistas. Existe uma 
tendência em dar ênfase a Educação Ambiental (EA), somente nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, partindo do princípio que são indivíduos em formação. E, os estudantes da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), não devem participar desse processo? 
Esta pesquisa teve como objeto a Coleção EJA Moderna, para a 2ª Etapa de EJA (anos finais 
do Ensino Fundamental), cujo objetivo geral foi analisar as abordagens da EA que estão 
presentes no conteúdo de Ciências, da referida Coleção, escolhida no Programa Nacional do 
Livro Didático para a EJA, de 2014, na rede estadual de educação de Goiás. Desta forma, com 
uma abordagem qualitativa, e empregando o método da análise de conteúdo, o presente 
trabalho analisou os livros didáticos, a partir das categorias das correntes de Sauvé (2005b). 
Após a separação dos dados por categorias realizou-se a interpretação inferencial, buscando 
no conteúdo manifesto, o conteúdo latente dos documentos. Verificou-se a presença da 
questão ambiental ao longo de todos os volumes a partir de diversas unidades, porém de 
forma superficial, com pouca crítica para que haja uma mudança comportamental e reflexiva 
nos estudantes. E, assim, desvelamos que apesar das várias formas possíveis de se praticar a 
EA, a Coleção apresenta conteúdos e atividades restritas, com uma abordagem tradicional de 
EA. 

 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Educação de Jovens e Adultos. Livro Didático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
We are going through an environmental crisis that is getting worse and faster due to human 
relations with nature in many aspects. Therefore, economic and cultural relations between 
man and nature and between men need to be reviewed. There is a tendency to emphasize 
Environmental Education (EE) only in the early years of elementary school, assuming that 
they are individuals in formation. And, should not students of the Youth and Adult Education 
(YAE) modality participate in this process? This research aimed at the Modern YAE 
Collection, for the 2nd Stage of YAE (final years of Elementary School), whose general 
objective was to analyze the approaches of EE that are present in the Science content of the 
referred Collection, chosen in the National Program of Textbook for YAE, 2014, in the state 
education network of Goiás. Thus, with a qualitative approach, and using the method of 
content analysis, the present work analyzed textbooks, from the categories of Sauvé currents. 
(2005b). After the separation of data by categories, inferential interpretation was performed, 
seeking in the manifest content, the latent content of the documents. The presence of the 
environmental issue was verified along all volumes from several units, but superficially, with 
little criticism for a behavioral and reflexive change in the students. And so, we discovered 
that despite the various possible ways to practice EE, the Collection presents restricted 
content and activities, with a traditional approach to EE. 

 
Keywords: Environmental Education. Teenager and Adult Education. Textbook. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Para iniciar este trabalho apresento algumas considerações a respeito da minha 

trajetória acadêmica e profissional que me conduziram até o Programa de Pós-Graduação em 
Ciências e Matemática para o desenvolvimento desta pesquisa no âmbito da Educação 
Ambiental (EA). 

Sou a filha mais velha de um casal humilde e trabalhador que teve três filhos educados 
com muita dignidade. Apesar das diversas separações pelos quais meus pais passaram, meu 
pai faleceu morando junto com minha mãe, e sempre houve muito carinho entre eles. Eu fui 
uma filha apegada ao pai e que sempre fez o possível para retribuir tudo que ele fez por mim. 
E, em 2017, antes de iniciarem as aulas no mestrado para minha turma, eu perdi meu pai. 
Com isso, fui tomada por uma tristeza imensa, e o mestrado me ajudou a superá-la, com os 
novos desafios que me eram colocados a cada disciplina e orientação. 

Também sou filha de escola pública desde os anos iniciais do Ensino Fundamental até 
a pós-graduação. Meus pais não tinham condições financeiras de colocar os filhos em escolas 
particulares, mas sempre escolheram aquela pública que tivesse as ‘melhores’ condições na 
concepção deles. Assim, passei por algumas escolas municipais e estaduais ao longo do 
Ensino Fundamental.  

Sempre me esforcei muito e geralmente era destaque nas aulas, com isso um dos 
professores me incentivou a cursar o Ensino Médio em uma escola pública federal, que 
segundo ele tinha um sistema de ensino melhor. Então eu me informei, e fiz a seleção para o 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás (CEFET-GO), hoje intitulado de Instituto 
Federal de Goiás (IFG), obtive êxito e então cursei o Ensino Médio e tive minha visão de 
mundo ampliada através desse ambiente escolar. No CEFET eu tive oportunidade de praticar 
várias modalidades de esporte e, também, fazer teatro, dança e pintura, além de várias viagens 
a eventos acadêmicos e visitas técnicas (como bolsista no curso de Mineração, apesar de não 
estar cursando), em Goiás e no Distrito Federal. Apesar de todas essas possibilidades que nos 
eram ofertadas nesta escola pública, os estudantes não tinham direito a livros didáticos, e estes 
eram muito caros. Então, eu frequentei muito a biblioteca, que tinha (e acredito que ainda 
tenha) um bom acervo, inclusive com os livros didáticos (LD) adotados. Assim, passei todo o 
Ensino Médio utilizando somente os LD da biblioteca e, junto com a maioria dos colegas da 
turma, consegui ingresso direto em uma universidade pública. 
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Em 2004, eu ingressei na Universidade Federal de Goiás (UFG) no curso de 
licenciatura em Ciências Biológicas - noturno. Esta não era a minha primeira opção, eu queria 
cursar Medicina Veterinária, mas como era um curso integral e eu tinha que trabalhar analisei 
outras opções (comecei a trabalhar durante o Ensino Médio, quando fui selecionada como 
bolsista em um programa de assistência social do CEFET). Então, como eu tinha preferência 
pela área de biológicas, a opção que tinha no período noturno era a licenciatura em Ciências 
Biológicas, e não me arrependo. 

Minha aptidão para professora se mostrou desde muito criança quando eu ajudava as 
amiguinhas da minha rua, os colegas de sala e meus irmãos com as tarefas. Meu pai logo cedo 
me presenteou com um quadro e giz, e frequentemente me chamava de “ô professora”, e 
assim me fiz. Com muita dificuldade me formei em 2008, sempre trabalhando e fazendo o 
curso a noite, e novamente utilizando bastante os livros da biblioteca. 

No meio do período do curso de graduação eu consegui um estágio de 40 horas por 
semana remunerado na então Agência Ambiental de Goiás, hoje Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Fiquei muito grata com a oportunidade pois 
sempre gostei muito da área ambiental e este interesse se desenvolveu mais durante o curso. 
Na Agência Ambiental trabalhei com licenciamentos ambientais na área de uso do solo, 
analisando documentos como estudos de impactos ambientais e realizando visitas técnicas, foi 
um período cansativo, mas de muito aprendizado.  

Quando meu período de estágio venceu e eu estava no último ano da graduação, fui 
contratada por uma empresa de consultoria ambiental para colaborar na parte burocrática dos 
pedidos de licenciamento, principalmente de Pequenas Centrais Hidrelétricas, com os 
relatórios e estudos produzidos e algumas viagens a campo, tive muito trabalho e também 
muito conhecimento, vendo o outro lado do licenciamento ambiental em Goiás. 

Em 2009, trabalhando em uma empresa de consultoria ambiental e finalizado a minha 
graduação, iniciei uma pós-graduação na UFG, ofertado pela Escola de Engenharia, o curso 
de Especialização em Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, concluindo com 
um trabalho de conclusão de curso analisando os problemas nas redes de drenagens urbanas 
em Goiânia. 

Concomitante ao curso de especialização e insatisfeita na consultoria ambiental, decidi 
fazer o concurso público para professores da rede estadual de educação de Goiás, em 2010. 
Fui aprovada e no mesmo ano comecei a lecionar. Abandonei a consultoria ambiental e 
terminei a especialização. 
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Assim, desde 2010 sou professora efetiva da rede estadual de Goiás, onde comecei 
lecionando Ciências no turno vespertino para os anos finais do Ensino Fundamental, no 
Colégio Estadual Irmã Gabriela, e Biologia no turno noturno para o Ensino Médio (3ª Etapa) 
para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Colégio Estadual Chico Mendes. 

Foi nesta oportunidade que tive meu primeiro contato com a EJA, e então fui estudar 
mais para conseguir colaborar com esses estudantes em seus processos de ensino-
aprendizagem. Mas na escola em que eu lecionava para EJA me deparei com o primeiro 
desafio, os estudantes utilizavam LD do Ensino Médio seriado. Então, passei a questionar, 
como mediar o conhecimento para estes estudantes se o material didático que eles utilizavam 
como fonte de consulta e estudo não atendia o perfil deste público? 

O Programa Nacional do Livro Didático para a EJA (PNLD-EJA) teve seu primeiro 
edital em 2009 para o Ensino Fundamental e teve um segundo edital (e até então último) em 
2014. Para o Ensino Médio só teve um edital do PNLD-EJA até hoje, também em 2014. 

Assim as redes de educação lecionaram para EJA, nível médio, até 2014, sem material 
didático apropriado, e os professores quando dedicados e preocupados com estes estudantes, 
tinham trabalho redobrado para elaborar material de estudo para EJA. 

Minha trajetória na EJA foi para além da sala de aula. A coordenadora pedagógica de 
uma das escolas que eu lecionava, passou no processo seletivo do Estado de Goiás (que eles 
chamavam de meritocracia) para assumir a Gerência de EJA e vendo minha preocupação e 
dedicação com a referida modalidade, convidou-me para trabalhar com ela como assessora 
técnica pedagógica. Eu aceitei o convite e trabalhei de março de 2012 à março de 2019 na 
Gerência de EJA, da Secretaria de Educação de Goiás (SEDUC). Neste período tive a 
oportunidade de presenciar a dinâmica do processo de escolha do LD para EJA, no PNLD-
EJA 2014. 

Nesse período, vivendo a EJA diariamente, ingressei no Mestrado em Educação em 
Ciências e Matemática, com uma proposta de pesquisa alicerçada nas reflexões enquanto 
professora e técnica pedagógica em EJA. Minhas ações na SEDUC e os estudos no mestrado 
me levaram a definir o problema de pesquisa: como os LD da EJA abordam a EA? 

Deste modo, a partir de toda essa trajetória, alguns pontos foram bem marcantes na 
minha vida de estudante e profissional: a oportunidade de estudar em boas instituições 
públicas, a área ambiental, a modalidade de EJA e o LD para EJA.  
 



 

INTRODUÇÃO 
 
 Vivemos uma crise ambiental em nosso planeta que só tende a piorar se não 
mudarmos nossa cultura de vida (REIGOTA, 2014). Grande parte da população possui um 
perfil de consumo e desperdício que só aumentam os problemas ambientais. Essa cultura que 
vivemos é arriscada e possui efeitos que muitas vezes escapam à nossa capacidade de 
percepção, mas aumentam consideravelmente as evidências que, as consequências podem 
atingir não só a vida de quem produz, mas as de outras pessoas, espécies e até gerações 
(MELLO; TRAJBER, 2007). As relações econômicas e culturais entre o homem e a natureza 
e entre os homens, devem ser revistas.  

A Educação Ambiental (EA) é um processo necessário para que se possa atingir o 
nível de conscientização que se pretende formar, para que seja assegurado o compromisso 
com a melhoria e a qualidade de vida e ambiental. Educando o cidadão para a solução dos 
problemas ambientais, a EA deve ser continuada, interdisciplinar, integrada às questões locais 
e voltada aos interesses globais.  

Porém, existe uma tendência errônea em dar ênfase a este tema, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, partindo do princípio que são indivíduos em formação, sendo a 
esperança para o futuro de um planeta ambientalmente saudável (MEDEIROS et al, 2011). E, 
os jovens e os adultos que frequentam as escolas, não devem participar desse processo?  

Repensando nestas diferenças geracionais, percebe-se que os jovens e os adultos 
precisam, também, se apropriar destes conhecimentos, para que haja uma mudança atitudinal 
populacional, a médio prazo. Assim, a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
torna-se um foco imprescindível para este projeto. Há uma necessidade vigente de formação 
de sujeitos ecológicos e não só de ativistas (CARVALHO, 2012). 

Sabendo desse importante papel da EA, faz-se necessário analisar como esse tema é 
abordado nos livros didáticos (LD) para a modalidade de EJA, que atende sujeitos que 
possuem um conhecimento de vida não escolar, mas que podem reaprender tais 
conhecimentos, numa abordagem científica, e colocá-los em prática, bem como se tornarem 
multiplicadores em suas comunidades.  
 Segundo Voichicoski e Morales (2011) existem algumas questões que ainda podem 
ser exploradas nas pesquisas em LD e, dentre elas, as autoras destacam a relação entre os 
livros de diferentes modalidades de ensino e correntes de educação ambiental. 
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Assim, espera-se que o LD contenha elementos que contribua para uma apropriação 
crítica do conhecimento, produzido histórico e socialmente, e transformem os modos de ser, 
perceber, produzir e viver das pessoas (CARVALHO, 2012). 

Considerando a importância da discussão da EA, para um desenvolvimento 
sustentável e as discussões das crises ambientais que viemos sofrendo atualmente, Leff (2008, 
p. 403) afirma que “a sustentabilidade do desenvolvimento anuncia o limite da racionalidade 
econômica, proclamando os valores da vida, da justiça social e do compromisso com as 
gerações vindouras”. Sabendo que o LD pode contribuir no processo de reflexão da crise 
ambiental, surge uma problemática: qual abordagem de EA está presente no livro didático de 
Ciências da 2ª Etapa da EJA, escolhido no PNLD-EJA 2014, sendo este o único utilizado na 
rede estadual de Goiás?  
 Dessa forma, o objeto de estudo dessa pesquisa são os livros didáticos (LD) de 
ciências da Coleção escolhida no PNLD-EJA 2014, pela rede estadual de Goiás, para ser 
utilizado na 2ª Etapa da modalidade de EJA (anos finais do Ensino Fundamental). A rede 
estadual de educação fez a opção por uma única Coleção para toda a rede, e a Coleção EJA 
Moderna foi a escolhida no PNLD-EJA de 2014. 
 Assim, nesta pesquisa teve-se como objetivo geral compreender a contribuição do 
componente curricular de Ciências, na Coleção da EJA da rede estadual de Goiás, no PNLD-
EJA de 2014, para presença da EA. A presente pesquisa teve como objetivos específicos: 1) 
investigar as abordagens de EA presentes nas questões ambientais nos conteúdos de Ciências 
da coleção escolhida; e 2) fomentar as discussões sobre EJA, EA e LD. 
 Sendo assim, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa documental (FLICK, 
2009), com abordagem qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994; TRIVIÑOS, 2013), buscando 
através da análise de conteúdo (BARDIN, 2011) desvelar o conteúdo latente a partir do 
conteúdo manifesto dos documentos. 

A análise dos conteúdos da Coleção terá como referencial teórico Sauvé (2005b), que 
identificou quinze (15) correntes para a prática da EA, que se distinguem, principalmente, 
quanto as concepções de meio ambiente e os objetivos de EA. 
 Portanto, este texto é composto por quatro capítulos, além das considerações finais, 
apêndices e anexos condizentes. No primeiro capítulo é apresentado um breve histórico da EA 
no Brasil, como uma política pública e seus diversos tipos de atuação da EA. O segundo 
capítulo mostra como a EJA é ofertada atualmente no Estado de Goiás e faz uma reflexão 
sobre o acesso ao direito ao livro didático para este público, através do PNLD-EJA. No 
terceiro capítulo é apresentada a metodologia que foi utilizada para o desenvolvimento deste 
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trabalho. E, no quarto e último capítulo são apresentados os resultados das análises dos livros 
didáticos que compõem a Coleção EJA Moderna, com as temáticas encontradas nos 
conteúdos de Ciências e o perfil de EA empregado. 



 

1 INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: MOMENTOS HISTÓRICOS E SUAS 
POSSIBILIDADES 
 
 

Ao iniciar a escrita deste capítulo destacamos os principais momentos da Educação 
Ambiental (EA) no Brasil, de modo a entender como e quais foram os acontecimentos que 
levaram a construção de uma política de EA. Por outro lado, trazemos alguns autores que 
marcaram elementos teóricos de compreensão do campo. 
 
1.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 
 

 
A partir da preocupação com o futuro e a qualidade de vida das próximas gerações 

nasce a Educação Ambiental, que inicialmente foi concebida como prática de conscientização, 
pelos movimentos sociais, e depois se configurou em uma proposta educativa, dialogando 
com o campo educacional, considerando suas tradições, teorias e saberes (CARVALHO, 
2012). 

Esse nascimento oficial da EA data do final do século XX, num contexto econômico 
de aumento de consumo e industrialização. Em consequência disso, preocupados com a 
questão da poluição ambiental, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou a primeira 
Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo na Suécia. 
Reigota (2014) considera que em Estocolmo surgiu o que convencionamos chamar de EA, ou 
seja, o dever de se educar para a solução dos problemas ambientais, sendo que os objetivos 
dessa EA compõem a chamada Carta de Belgrado (UNESCO, 1975), que envolvem 
conscientização, conhecimento, comportamento, competência, capacidade de avaliação e 
participação dos indivíduos para solução dos problemas ambientais. 

Neste período, alguns países, dentre eles o Brasil sob uma ditadura militar, 
defenderam o desenvolvimento a qualquer custo, inclusive ambiental, e facilitaram a 
instalação de indústrias altamente poluidoras em seus terrenos (REIGOTA, 2014). A partir 
dessa abertura, tivemos várias multinacionais poluindo e contaminando nossos solos, nosso 
ar, nossas águas e nossa população, além do desmatamento.  

Em consequência disso houve a concentração de rendas e de terras, marginalização, 
favelização, miséria, fome, exclusão do homem do campo que formaram o lado negativo do 
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estilo de desenvolvimento seguido. A degradação ambiental é o início da real e permanente 
instalação de graves problemas ambientais. 

Duas décadas depois da Conferência em Estocolmo, ocorreu a segunda Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento ou ‘Cúpula da Terra’ ou Rio-
92 (ONU, 2017), como também ficou conhecida, em 1992, no Rio de Janeiro, num Brasil 
redemocratizado, para a discussão e implementação de ações para um desenvolvimento 
sustentável. Nesta Conferência houve intensa participação da sociedade colocando o meio 
ambiente em discussão dentro de uma agenda política (CARVALHO, 2012; REIGOTA, 
2014). 

A partir da Conferência no Rio de Janeiro vários documentos foram produzidos 
visando direcionar as políticas para o desenvolvimento sustentável, dentre eles: a Agenda 21 
(ONU, 2017; BRASIL, 2004), que é programa para os governos com ações para afastar do 
então modelo insustentável de crescimento econômico, direcionando para atividades que 
protejam e renovem os recursos ambientais, e abordando também questões de pobreza e 
dívida externa (ONU, 2017); e o Tratado sobre a Educação Ambiental para as Sociedades 
Sustentáveis (BRASIL, 1992).   

Para Carvalho (2012), a EA, orientada pelo Tratado de Educação Ambiental para 
sociedades sustentáveis (BRASIL, 1992), se constrói numa perspectiva interdisciplinar 
compreendendo as relações entre os humanos e seus ambientes, convocando diversas áreas do 
conhecimento e transitando entre os diferentes saberes tais como os científicos, os 
tradicionais, os populares e os artísticos, e, assim, valorizando a diversidade das culturas e dos 
modos de compreensão e manejo do ambiente, pois a autora acrescenta que 

Ao perfilar-se nos caminhos híbridos do conhecimento e da impertinência, a 
EA desperta enorme expectativa renovadora do sistema de ensino, da 
organização e dos conteúdos escolares, convidando a uma revisão da 
instituição do cotidiano escolar mediante os atributos da transversalidade e 
da interdisciplinaridade. (CARVALHO, 2012, p. 125). 
 

Para Loureiro (2004), a EA, definida no Tratado de 1992, citado acima, abarca 
métodos individuais e coletivos que contribuem para: 

(1) a redefinição do ser humano como ser da natureza, sem que este perca o 
senso de identidade e pertencimento a uma espécie que possui especificidade 
histórica;  
(2) o estabelecimento, pela práxis, de uma ética que repense o sentido da 
vida e da existência humana;  
(3) a potencialização das ações que resultem em patamares distintos de 
consciência e de atuação política, buscando superar e romper com o 
capitalismo globalizado;  
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(4) a reorganização das estruturas escolares e dos currículos em todos os 
níveis do ensino formal; e  
(5) a vinculação das ações educativas formais, não formais e informais em 
processos permanentes de aprendizagem, atuação e construção de 
conhecimentos adequados à compreensão do ambiente e problemas 
associados. Em síntese, uma práxis educativa que é sim cultura e 
informativa, mas fundamentalmente política, formativa e emancipadora, 
portanto, transformadora das relações sociais existentes. (LOUREIRO, 2004, 
p. 31).  

No final da década de 1990, no Brasil, também havia uma outra discussão muito 
importante, no âmbito nacional, para a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB) (a que estava em vigor havia sido sancionada em 1961). Porém, apesar de 
que em períodos históricos coincidentes e em mesmo território, as discussões não tiveram 
intersecções e a nova LDB não incluiu a necessidade de uma abordagem de EA. Mas a Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB) sancionada pelo então presidente Fernando 
Henrique Cardoso, em seu art. 36, determina que os currículos do Ensino Fundamental e 
médio “devem abranger, obrigatoriamente, o conhecimento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especialmente do Brasil” (BRASIL, 1996), contemplando assim de 
forma implícita o meio ambiente. 

Alguns anos depois, no mesmo Governo, visando orientar os trabalhos dos 
professores, foram elaborados os ‘Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) – Apresentação 
dos Temas Transversais’ (BRASIL, 1997). No conjunto de temas transversais está inserido o 
‘meio ambiente’ sugerindo enfim uma abordagem da EA em todos os ciclos da educação 
básica, independente da área de ensino, devendo ela ser promovida ao longo dos eixos 
temáticos que direcionam esse tema.  

Ainda no Governo de Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu-se as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), através do Parecer 
CNE/CEB nº 11, de 10/05/2000 (BRASIL, 2000), normatizando esta oferta de educação, 
apresentando os conceitos e funções desta modalidade, articulada ao ensino profissionalizante 
e garantindo legalmente uma formação específica para os docentes. Porém, nada é descrito 
quanto aos conteúdos que deverão ser ministrados aos estudantes da EJA, devendo então 
seguir o que é regularizado aos estudantes em idade regular de ensino. 

Nas Matrizes Curriculares para o Ensino Fundamental da EJA, do Estado de Goiás 
(2010), questões ambientais são apresentadas, mesmo que de forma sucinta, ao longo de todos 
os componentes curriculares. Na introdução do componente curricular de Ciências, a natureza 
é apresentada como um todo dinâmico e o ser humano como um agente transformador. Sendo 
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que a matriz dos anos finais possui o eixo temático “Vida, Ambiente, Diversidade” onde são 
apresentadas as questões ambientais. Este documento estadual está em consonância com a 
Proposta Curricular Nacional para o 2º segmento (anos finais do Ensino Fundamental) e com 
os PCN. 

Neste contexto, a EA passa a ser reconhecida como um importante, necessário e 
permanente processo formal e informal de educação, devendo estar presente em todos os 
níveis e modalidades de ensino, pois a partir da Política Nacional de Educação Ambiental 
(PNEA) - Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, fica definida como 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999).  

Após a instituição desta Política foram divulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012), estabelecendo a inserção dos conhecimentos 
referentes à EA nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior por meio da 
transversalidade com os conteúdos dos componentes curriculares.  

Percebe-se então, uma visão integrada e multidimensional da área ambiental, com um 
pensamento crítico na ótica da sustentabilidade socioambiental, para um reconhecimento da 
importância dos aspectos constituintes e determinantes da dinâmica da natureza, contribuindo 
para a construção de uma cidadania planetária. 

Em 2014, com a republicação do Programa Nacional de Educação Ambiental 
(ProNEA) (BRASIL, 2014a) foram determinadas as diretrizes para as políticas públicas na 
área, instaurando-o como um instrumento de participação social que congrega todos os 
segmentos sociais e esferas de governo na sua formulação, execução, monitoramento e 
avaliação. 

Neste mesmo ano, também se publica o Plano Nacional de Educação – PNE 
(BRASIL, 2014b) para o decênio 2014 – 2024, com a Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, 
e em seu artigo 2º são apresentadas dez diretrizes deste Plano, e dentre elas conectando a 
questão ambiental à educação. O inciso X traz como diretriz a “promoção dos princípios do 
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.”  

Porém, apesar de ter a sustentabilidade socioambiental como parte das diretrizes que 
direcionaram PNE, o direito ao desenvolvimento sustentável só é mencionado na Meta 7, que 
diz respeito a qualidade da educação básica com base nas médias do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), e se relacionando à educação no campo de 
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populações tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, 
como se só estes estudantes tivessem essa especificidade (BRASIL, 2014b). 

Segundo Brito, Cunha e Siveres (2018), as escolas deveriam ter como eixo central do 
trabalho pedagógico a sustentabilidade socioambiental, pois este conceito pode contribuir para 
o desenvolvimento integral dos estudantes, uma vez que envolve convivência de forma ética e 
harmoniosa, além de várias competências necessárias para tomadas de decisões em todos os 
aspectos da vida.  

 
 

1.2 POSSIBILIDADES EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 

A partir do histórico e, consequente respaldo legal para a implantação da EA no 
contexto escolar no Brasil, podemos observar diversas formas desta se desenvolver. Nessa 
perspectiva, Shuvartz (2005) e Fonseca (2010) ressaltam que várias atividades são intituladas 
como EA só por conterem uma posição positiva em relação à natureza. 

Loureiro (2004) enfatiza que EA é antes de tudo educação, mas que se baseia nas 
pedagogias progressistas histórico-crítica e libertária, correntes orientadas para a 
transformação social. Para tal definição, segundo o autor,  

tratamos da EA definida no Brasil a partir de uma matriz que vê a educação 
como elemento de transformação social inspirada no diálogo, no exercício da 
cidadania, no fortalecimento dos sujeitos, na superação das formas de 
dominação capitalistas e na compreensão do mundo em sua complexidade e 
da vida em sua totalidade. (LOUREIRO, 2004, p. 23-24).  

Reigota (2014) define EA como uma educação política, aquela que prioriza as relações 
políticas, econômicas, sociais e culturais nas relações entre os seres humanos e a natureza, 
para que haja uma superação das formas de dominação que impedem a livre participação de 
todos. Assim, o autor considera que a EA  

deve ser entendida como educação política, no sentido de que ela reivindica 
e prepara os cidadãos e cidadãs para exigir e construir uma sociedade com 
justiça social, cidadanias (nacional e planetária), autogestão e ética nas 
relações sociais com a natureza. (REIGOTA, 2014, p. 14). 
 

Segundo Sauvé (2005a) a EA promove uma abordagem colaborativa e crítica das 
realidades socioambientais e uma compreensão autônoma e criativa dos problemas e suas 
possíveis soluções, induzindo dinâmicas sociais, de comunidades locais a redes mais amplas 
de solidariedade, sendo nossa relação com o meio ambiente o objeto da EA.  
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A EA crítica é aquela que, considerando o local e a história de vida do educando e as 
questões urgentes que o circundam, seja como educação formal ou como educação não 
formal, promove uma formação emancipatória que contribui para uma mudança de valores e 
atitudes, formando um sujeito capaz de identificar, compreender e problematizar as condições 
socioambientais e agir sobre elas, contribuindo para ampliação da noção de cidadania e justiça 
social (CARVALHO, 2012). Assim, a autora apresenta como objetivos de uma EA crítica: 

 promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas 
dimensões: geográfica, histórica, biológica e social, considerando o meio 
ambiente como o conjunto das inter-relações entre o mundo natural e o 
mundo social, mediado por saberes locais e tradicionais, além de saberes 
científicos;  

 contribuir para a transformação dos atuais padrões de uso e distribuição 
dos recursos naturais, em direção a formas mais sustentáveis, justas e 
solidárias de relação com a natureza;  

 formar uma atitude ecológica dotada de sensibilidades estéticas, éticas e 
políticas atentas à identificação dos problemas e conflitos que afetam o 
ambiente em que vivemos;  

 implicar os sujeitos da educação na solução ou melhoria desses problemas 
e conflitos, mediante processos de ensino/aprendizagem formais ou não 
formais que preconizem a construção significativa de conhecimentos e a 
formação de uma cidadania ambiental;  

 atuar no cotidiano escolar e não escolar, provocando novas questões, 
situações de aprendizagem e desafios para a participação na resolução e 
problemas, a fim de articular a escola com os ambientes locais e regionais 
onde está inserida;  

 construir processos de aprendizagem significativa, conectando a 
experiência e os repertórios já existentes com questões e outras 
experiências que possam gerar novos conceitos e significados para quem se 
abre à aventura de compreender o mundo que o cerca e se deixar 
surpreender por ele;  

 situar o educador, sobretudo, como mediador de reflexões socioeducativas, 
coordenador de ações, pesquisas e reflexões - escolares e/ou comunitárias - 
que possibilitem novos processos de aprendizagens sociais, individuais e 
institucionais. (CARVALHO, 2012, p. 160). 

 
Vinculado a isso, a EA exige tomada de posição por ser uma ação política, assim, 

segundo Tozoni-Reis (2007, p. 2), 
Isso significa que o pensar e o agir educativo ambiental trazem diferenças 
conceituais. Essas diferenças podem ser sintetizadas em alguns grandes 
grupos: a educação ambiental como promotora das mudanças de 
comportamentos ambientalmente inadequados – de fundo disciplinatório e 
moralista -; a educação ambiental para a sensibilização ambiental – de fundo 
ingênuo e imobilista; a educação ambiental centrada na ação para a 
diminuição dos efeitos predatórios das relações dos sujeitos com a natureza – 
de caráter ativista e imediatista; a educação ambiental centrada na 
transmissão de conhecimentos técnicocientíficos sobre os processos 
ambientais - de caráter racionalista e instrumental; e a educação ambiental 
como um processo político, crítico, para a construção de sociedades 
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sustentáveis do ponto de vista ambiental e social - a educação ambiental 
transformadora e emancipatória. (TOZONI-REIS, 2007, p. 2). 
 

Logo, os autores citados concebem a EA como transformação das relações sociais, 
com ação política, considerando o social e o ecológico, podendo assim mudar 
comportamentos, atitudes, cultura e organização social, que para Loureiro (2009) expressa 
uma perspectiva marxista. 

Na perspectiva freireana, que também decorre da marxista, propõe-se uma educação 
crítica e democrática, considera a questão sociocultural, desenvolvendo práticas com 
qualidade social, para uma então transformação do mundo (PERNAMBUCO; SILVA, 2009). 

As diversas formas de abordagem de EA seguem as diversas tendências pedagógicas, 
pois a EA é uma das dimensões da educação, assim uma EA ambiental com base na 
pedagogia libertadora de Paulo Freire parte dos problemas socioambientais vividos pelos 
estudantes como temas geradores, com um processo educativo dialógico para iniciarmos a 
construção de uma consciência política na busca da transformação das relações de dominação 
da sociedade (TEROSSI; SANTANA, 2010). 

Desta forma, diversas práticas em EA são possíveis, mas algumas podem não levar em 
consideração as dimensões sociocultural, política, econômica, bem como os diversos saberes 
que a questão ambiental envolve. 

 
 

1.2.1 As correntes de educação ambiental 
 
 
 Sauvé (2005b) realizou uma cartografia das práticas em EA, analisando que apesar da 
preocupação em comum com o meio ambiente, os diversos atores e entidades envolvidas 
nesta área apresentam diferentes concepções e práticas de EA. Assim, a autora identificou e 
caracterizou 15 (quinze) diferentes correntes em EA, considerando como corrente “uma 
maneira geral de conceber e de praticar a educação ambiental” (SAUVÉ, 2005b), que 
possuem características específicas, mas que também podem compartilhar características 
comuns (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Diversidade de correntes em EA, segundo Sauvé (2005b). 
 

Item Correntes Concepção de 
meio ambiente Objetivos da EA Enfoque educativo Exemplos de estratégias 

1 naturalista natureza reconstruir uma ligação com 
a natureza 

sensorial; 
experiencial; afetivo; 
cognitivo; 
criativo/estético 

imersão; interpretação; 
jogos sensoriais; 
atividades de descoberta 

2 conservacionista 
/ recursista recurso 

adotar comportamentos de 
conservação; desenvolver 
habilidades relativas à 
gestão ambiental 

cognitivo; pragmático 
guia ou código de 
comportamentos; 
"auditoria" ambiental; 
projeto de gestão / 
conservação 

3 resolutiva problema 
desenvolver habilidades de 
resolução de problemas 
(RP): do diagnóstico à ação 

cognitivo; pragmático 
estudos de casos: análise 
de situações problema; 
experiência de RP 
associada a um projeto 

4 sistêmica sistema 

desenvolver o pensamento 
sistêmico: análise e síntese 
para uma visão geral; 
compreender as realidades 
ambientais, tendo em vista 
decisões apropriadas 

cognitivo estudo de caso: análise de 
sistemas ambientais 

5 científica objeto de estudo 
adquirir conhecimento em 
ciências ambientais; 
desenvolver habilidades 
relativas à experiência 
científica 

cognitivo; 
experimental 

estudo de fenômenos; 
observação; demonstração; 
experimentação; atividade 
de pesquisa hipotético-
dedutiva 

6 humanista meio de vida 
conhecer seu meio de vida e 
conhecer-se melhor em 
relação a ele; desenvolver 
um sentimento de pertença 

sensorial; cognitivo; 
afetivo; experimental; 
criativo/estético 

estudo do meio; itinerário 
ambiental; leitura de 
paisagem 

7 moral / ética objeto de valores 
dar prova de ecocivismo; 
desenvolver um sistema 
ético 

cognitivo; afetivo; 
moral 

análise de valores; 
definição de valores; 
crítica de valores sociais 

8 holística total; todo; o Ser 

desenvolver as múltiplas 
dimensões de seu ser em 
interação com o conjunto de 
dimensões do meio 
ambiente; desenvolver um 
conhecimento "orgânico" do 
mundo e um atuar 
participativo em e com o 
meio ambiente 

holístico; orgânico; 
intuitivo; criativo 

exploração livre; 
visualização; oficinas de 
criação; integração de 
estratégias 
complementares 

9 biorregionalista 
lugar de presença; 
projeto 
comunitário 

desenvolver competências 
em ecodesenvolvimento 
comunitário, local ou 
regional 

cognitivo; afetivo; 
experiencial; 
pragmático; criativo 

exploração do meio; 
projeto comunitário; 
criação de ecoempresas 

10 práxica cadinho de ação / 
reflexão 

aprender em, para e pela 
ação; desenvolver 
competências de reflexão 

práxico pesquisa-ação 

11 crítica 
objeto de 
transformação, 
lugar de 
emancipação 

desconstruir as realidades 
socioambientais visando 
transformar o que causa 
problemas 

práxico; reflexivo; 
dialogístico 

análise de discurso; estudo 
de casos; debates; 
pesquisa-ação 

12 feminista objeto de 
solicitude 

integrar os valores 
feministas à relação com o 

intuitivo; afetivo; 
simbólico; espiritual; 

estudos de casos; imersão; 
oficinas de criação; 
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Item Correntes Concepção de 
meio ambiente Objetivos da EA Enfoque educativo Exemplos de estratégias 

meio ambiente criativo/estético atividade de intercâmbio, 
de comunicação 

13 etnográfica 
território;  
lugar de 
identidade;  
natureza / cultura 

reconhecer a estreita ligação 
entre natureza e cultura; 
aclarar sua própria 
cosmologia; valorizar a 
dimensão cultural de sua 
relação com o meio 
ambiente 

experiencial; intuitivo; 
afetivo; simbólico; 
espiritual; 
criativo/estético 

contos, narrações e lendas; 
estudos de casos; imersão; 
modelização 

14 ecoeducação 
Polo de interação 
para a formação 
pessoal; cadinho 
de identidade 

experimentar o meio 
ambiente para experimentar-
se e formar-se em e pelo 
meio ambiente; construir 
uma relação com o mundo 

experiencial; 
sensorial; intuitivo; 
afetivo; simbólico; 
criativo 

relato de vida; imersão; 
exploração; introspecção; 
escuta sensível; 
alternância subjetiva / 
objetiva; brincadeira 

15 desenvolvimento 
sustentável 

recursos para o 
desenvolvimento 
econômico; 
recursos 
compartilhados 

promover um 
desenvolvimento econômico 
respeitoso dos aspectos 
sociais e meio ambiente; 
contribuir para esse 
desenvolvimento 

pragmático; cognitivo 
estudo de casos; 
experiência de resolução 
de problemas; projeto de 
desenvolvimento de 
sustentação e sustentável 

Fonte: Sauvé (2005b, p. 40-42).  
Analisando o quadro acima, percebe-se em relação a concepção de meio ambiente que 

a autora pretende compreender como se entende e se propõe a relação com o meio ambiente. 
No objetivo da EA é considerada qual a intenção central que se tem quando se propõe a EA. 
Outro parâmetro importante para a autora é o enfoque educativo que é usado na proposição da 
EA, e as estratégias que são utilizadas nas atividades propostas para o desenvolvimento da EA 
(SAUVÉ, 2005b). 
 Essa organização em correntes é um instrumento de análise da diversidade de 
proposições pedagógicas em EA existentes (SAUVÉ, 2005b). A autora divide as correntes em 
dois grandes grupos cronológicos: a) correntes tradicionais (naturalista, 
conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista, moral/ética); e b) 
correntes recentes (holística, biorregionalista, práxica, crítica, feminista, etnográfica, da 
ecoeducação, da sustentabilidade).  Sendo que, as primeiras foram as mais presentes no início 
da EA (décadas de 1970 e 1980) e as recentes foram surgindo de acordo com as novas 
preocupações ambientais que iam se apresentando (SAUVÉ, 2005b). Contudo, a autora 
chama atenção para as características das correntes apresentadas, pois  

podem se incorporar, a uma mesma corrente, uma pluralidade e uma 
diversidade de proposições. Por outro lado, uma mesma proposição pode 
corresponder a duas ou três correntes diferentes, segundo o ângulo sob o 
qual é analisada. Finalmente, embora cada uma das correntes apresente um 
conjunto de características específicas que a distingue das outras, as 
correntes não são, no entanto, mutuamente excludentes em todos os planos: 
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certas correntes compartilham características comuns. (SAUVÉ, 2005b, p. 
17). 
 O objeto central da EA é a nossa relação com o meio ambiente, ou seja, a rede de 

relações entre as pessoas, seus grupos sociais e o meio ambiente, e sendo o ambiente uma 
realidade complexa, a EA não pode estar limitada a uma única representação social do 
ambiente, devendo-se considerar as múltiplas relações que um ambiente abarca (natural, 
social, econômica, política, cultural) ou se terá uma visão reduzida das relações do homem 
com o meio (SAUVÉ; ORELLANA, 2001). 

Dessa forma, as correntes de EA de Sauvé (2005b) apresentadas acima foram 
utilizadas como referencial teórico para a análise das questões ambientais presentes na 
Coleção nos conteúdos de Ciências, para discussão das questões ambientais. 
 

 
 
 
 



 

2 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O LIVRO DIDÁTICO EM GOIÁS 
  
 Neste capítulo apresentamos alguns referenciais teóricos e legais da modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e como esta é ofertada na rede estadual de educação no 
Estado de Goiás. Também é discutido o histórico do Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) com foco nesta política pública destinada aos estudantes da EJA e da representação 
do livro didático (LD) de ciências para esta modalidade. 
 
2.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E A 
OFERTA NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS 
 
  A partir da década de 1920, começou a se organizar políticas públicas favoráveis à 
educação de jovens e adultos, frente a necessária qualificação dos trabalhadores (HADDAD; 
DI PIERRO, 2000).  

Com relação às modalidades de ensino, o foco desta pesquisa é na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), que foi instituída como uma modalidade do ensino básico, nas etapas do 
Ensino Fundamental e médio, a partir da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que estabelece o direito a uma educação plena para 
estudantes de qualquer idade. Porém antes desta regularização, a educação de adultos já 
acontecia, principalmente em espaços não formais, com movimentos de educação popular, 
tendo Paulo Freire (década de 1950) como principal condutor e defensor desse público que 
teve, em algum momento de suas vidas o direito à educação negado, direito este garantido na 
Constituição de 1988. 

Com esta modalidade de ensino criou-se uma demanda para os diversos atores 
envolvidos na educação, pensando-se na formação de professores, nos currículos, nas 
abordagens das disciplinas e nos recursos didáticos visando atender as especificidades e 
diversidades desses estudantes da EJA (VILANOVA, 2012). 

Com o Parecer CNE/CEB nº 11, de 10/05/2000 (BRASIL, 2000), que estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, a modalidade é fortalecida: instituiu-se o ensino 
profissionalizante para a modalidade e formação específica para os professores, direcionando 
os caminhos a serem seguidos na EJA (CRUZ et al, 2012).  

Este, então, é o documento orientador para a oferta de EJA em âmbito nacional, sendo 
suporte para as legislações estaduais e municipais, e no qual são estabelecidas as funções 
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desta modalidade: reparadora, equalizadora e qualificadora. A função reparadora se deve pela 
concepção de que o estudante teve o direito à educação negado e que este deve ser restaurado. 
A função equalizadora vem para garantir uma condição igualitária de acesso e permanência. E 
a função qualificadora garantindo o direito de aprender por toda a vida, visando “formar 
indivíduos capazes de se apropriar das múltiplas linguagens presentes na sociedade e de 
estabelecer um diálogo entre estas e suas experiências de vida e de trabalho” (VILANOVA, 
2012). 

Moreira (2017) traçou um histórico da modalidade de EJA, no Estado de Goiás, 
destacando que a oferta da EJA começou a ser estruturada entre as décadas de 1940 e 1950, 
com caráter assistencialista e elementar, sob a responsabilidade do Serviço de Educação de 
Adultos. 

Atualmente, a modalidade de EJA, na rede estadual de Goiás, é administrada 
pedagogicamente pela Gerência de Educação de Jovens e Adultos, que no organograma da 
Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) está subordinada à Superintendência de 
Modalidades e Temáticas Especiais (Figura 1), desde junho de 2019, a partir da nova 
organização administrativa do Poder Executivo no Estado de Goiás, com o Governo Caiado. 
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Figura 1 - Organograma da SEDUC, com destaque para a Gerência de EJA. 

 
Fonte: Site da SEDUC1, atualizado em junho de 2019, adaptado. 

                                                           
1 https://site.educacao.go.gov.br/page-organograma/ 
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A oferta da EJA, na rede estadual de educação de Goiás, é presencial e dividida em 
três etapas2. A 1ª Etapa, oferecida em 3 semestres, é referente aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º anos), que conforme LDB o estudante pode ingressar a partir dos 15 
anos de idade. A 2ª Etapa, com 4 semestres, se refere aos anos finais do Ensino Fundamental 
(6º ao 9º anos) – em que se insere o objeto desta pesquisa. E, a 3ª Etapa, que possui 3 
semestres, é relativa ao Ensino Médio, no qual o estudante pode se matricular a partir dos 18 
anos de idade. 

No ano de 2018, segundo o sistema Goiás 3603, a rede estadual de Goiás teve 35.696 
matrículas no primeiro semestre e 31.506 matrículas no segundo semestre na modalidade de 
EJA, distribuídas conforme apresentado Tabela 1, tendo a maior parte dos estudantes 
matriculados na 3ª Etapa (Ensino Médio). 

 Tabela 1 - Quantidade de matrículas na EJA, na rede estadual de Goiás, em 2018, de acordo com 
dados do sistema Goiás 360 da Seduc. 

 
Etapa Matrículas / Semestre  

2018/1 2018/2 
1ª 472 472 
2ª 10.583 10.933 
3ª 24.641 20.101 

Total 35.696 31.506 
Fonte: Elaborado pela autora.  

Esse número representa um percentual de aproximadamente 6% do total de estudantes 
da rede estadual de Goiás4, que constitui também uma significativa e importante parcela da 
população goiana e brasileira que está procurando dar continuidade a sua escolaridade, o que 
justifica estudos sobre currículos, materiais didáticos adequados e políticas públicas 
educacionais, que visem melhorar a processo de ensino e aprendizagem e a qualidade social 
para este público em específico. 

Em 2018, 357 (trezentas e cinquenta e sete) unidades escolares ofertaram a 
modalidade de EJA na rede estadual de educação de Goiás, a maioria no turno noturno, 
distribuídas nas 40 Coordenações Regionais de Educação, sendo que a maioria destas estão 
presentes na região metropolitana de Goiânia (Goiás 360), onde há mais concentração de 
pessoas residindo.  
                                                           
2 As etapas correspondem aos ‘Segmentos’ presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA. 
3 Ferramenta tecnológica da SEDUC que reúne, no mesmo ambiente virtual, informações a respeito da 
Educação, da Cultura e do Esporte, possibilitando cruzamento de dados. https://goias360.seduce.go.gov.br/ 
4 Segundo Goiás 360 (SEDUC), a rede estadual de educação de Goiás teve ao todo 513.398 matrículas no 
primeiro semestre e 507.676 matrículas no segundo semestre no ano de 2018. 



38  

 

Na pesquisa realizada por Moreira (2017), no ano de 2016 havia 269 (duzentas e 
sessenta e nove) unidades escolares que ofertavam a EJA, observa-se então um aumento 
expressivo (32%) na oferta da modalidade na rede estadual de Goiás. 

Este aumento na oferta reflete uma maior procura pela modalidade de EJA, por 
pessoas que tiveram o acesso negado ao direito a educação em algum momento de suas vidas, 
e justifica e demanda maior atenção às questões relativas à EJA, como formação de 
professores, metodologias e materiais didáticos apropriados as especificidades destes 
estudantes. 

Atualmente, a 2ª Etapa de EJA (anos finais do Ensino Fundamental) está organizada 
em 4 (quatro) semestres (Anexo 1), com matriz curricular própria para a modalidade, com 
uma carga horária total de 1.680 horas-aula. A carga horária do componente curricular de 
Ciências é de 200 horas-aula, representando um pouco mais de 10% do total da carga horária 
dessa etapa, que possui 9 componentes curriculares. A matriz curricular ainda contempla os 
temas transversais, como Educação Ambiental, destacando que estes devem ser integrados ao 
currículo de forma contextualizada, interdisciplinar, transdisciplinar ou multidisciplinar, 
seguindo as legislações nacionais. 

Uma particularidade das matrizes curriculares de EJA, para as etapas, é o chamado 
Grupo de Estudos, que foi instituído para fortalecer a modalidade. Os professores de EJA da 
rede estadual de educação de Goiás são modulados com uma aula por semana a mais por área 
de conhecimento, etapa e turno. Esta aula a mais é destinada a reuniões por área de 
conhecimento, para formação dos professores, proposição e desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares, bem como resolução de situações problemáticas com os estudantes. 

 
 

2.2 O LIVRO DIDÁTICO E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
 

O Livro Didático (LD) é considerado um componente da cultura escolar, que 
apresenta intencionalidade cultural, social e escolar, e com o tempo se adaptam às disciplinas, 
se tornando uma importante fonte histórica (CASSAB et al., 2012). 

Os LD têm o objetivo de divulgar o conhecimento científico como conhecimentos 
escolares, mas trazem neles ideologias5 e aspectos particulares e dominantes da sociedade, 
                                                           
5 Segundo a concepção marxista, ideologia expressa uma vontade coletiva, uma orientação histórica presente na 
classe (BOTTOMORE, 1988). 
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então é necessário que o professor possua uma formação crítica para a análise desses 
materiais, para além do aparente. Assim, será possível perceber se os conteúdos ali postos são 
condizem com a sua realidade, e com a dos estudantes (LIBÂNEO, 1994). 

Rodrigues et al. (2012) afirmam que, no decorrer da história da educação no Brasil, os 
LD possuem notoriedade por sua ampla distribuição e utilização. Para a maioria dos 
professores, o LD é o recurso mais importante a ser usado em sala de aula, sendo empregado 
muitas vezes como um manual a ser seguido de forma completa, apesar disso, não é o único 
recurso utilizado (AMARAL, 2006). Cassab e Martins (2008) corroboram com essa 
importância do LD no processo educativo, pois este representa, muitas vezes, a única fonte 
aos saberes escolares.  

Dessa forma, deve-se observar como os conhecimentos escolares estão sendo 
apresentados, bem como a quantidade de conteúdos que está sendo dispostos aos estudantes, 
pois estes serão a base formativa no processo de ensino-aprendizagem, e “a sobrecarga de 
assuntos é uma herança maléfica da educação escolar elitista, quando apenas as classes social 
e economicamente privilegiadas tinham acesso à escola” (LIBÂNEO, 1994, p. 142). 

De acordo com este mesmo autor, os conteúdos devem ter uma correspondência entre 
os objetivos sociais e pedagógicos da escola pública, bem como o caráter científico do 
componente curricular, e a formação cultural, social, política e científica dos estudantes, para 
que estes possam transformar suas realidades, considerando que estes conteúdo devem 
também seguir uma lógica que faça uma ligação entre os assuntos, de forma acessível com o 
nível de desenvolvimento, e tenha relevância social, que permita considerar as experiências 
vividas pelos estudantes (LIBÂNEO, 1994). 

Os LD são importantes ferramentas utilizadas pelos professores e educandos, e muitas 
vezes são os únicos recursos didáticos usados, uma vez que, como citado acima, eles 
cumprem papéis diferentes no processo de ensino, tais como: direcionador do currículo, 
material de apoio ao professor e ao educando, fonte de informação e de pesquisa, importante 
recurso para a organização dos métodos de ensino, bem como de mediador entre os diferentes 
saberes que constituem os conteúdos escolares (BAGANHA, 2010).  

E, ainda, corroborando com Baganha (2010), Megid Neto e Fracalanza (2006), que 
realizaram uma pesquisa e constataram que os LD são usados para elaborarem seus 
planejamentos de aulas (várias coletâneas), como apoio às diversas atividades em sala de aula 
ou extra-escolares, e como fonte bibliográfica para eles mesmos e para os estudantes. 

Inicialmente, os LD tinham formato de compêndios, com textos teóricos e expositivos, 
atendendo o ensino tradicional, seguindo uma racionalidade técnica e positivista, que sofreu 
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uma alteração significativa em sua formatação com o movimento tecnicista (final dos anos 
60) e passou a apresentar estudos dirigidos e instruções programadas inserindo experimentos 
para um ensino pela redescoberta pelos estudantes, centrada no conhecimento científico, 
pautada pela psicologia comportamentalista (AMARAL, 2006).  

Segundo Amaral (2006), diminuindo a ação da psicologia clássica na educação, o 
movimento crítico, com bases sociológicas, históricas e culturais passam a influenciar a 
seleção de conteúdos para os LD, valorizando o cotidiano, as experiências e conhecimentos 
prévios, dando oportunidade ao saber popular, por meio da pedagogia crítica, tendo Giroux 
como o pioneiro, inspirado em Paulo Freire.  

O saber popular é aquele construído socialmente a partir das experiências vividas no 
cotidiano, isto é, reflete a realidade vivida e instituída historicamente, sendo passado de uma 
geração para outra (GADOTTI, 2014). Esses saberes são produzidos empiricamente e 
possuem menor respeito social, pois “são fruto da produção de significados das camadas 
populares da sociedade, ou seja, as classes dominadas do ponto de vista econômico e cultural” 
(LOPES, 1999, p. 150).  

Dessa forma, faz-se necessário valorizar e conectar esses saberes populares com os 
saberes sistematizados como saberes escolares e apresentados nos conteúdos dos livros 
didáticos, pois segundo Castro (2000), o saber técnico-científico desvaloriza e desqualifica os 
outros saberes. Valorizar o saber popular é considerar a leitura de mundo dos estudantes e o 
saber local com seus contextos sócio históricos (GADOTTI, 2014; CHASSOT, 2018). 

Gadotti (2014), seguindo Paulo Freire, defende que a produção de conhecimento na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve reconhecer e considerar os saberes populares por 
meio do diálogo para uma reflexão e ação que leve a reflexão para a transformação da 
realidade vivida, ou seja, o processo educativo é crítico e transformador.  

Segundo Giroux (2016), a pedagogia crítica de Paulo Freire considera a educação uma 
prática política, portanto intencional, que conecta a aprendizagem à mudança social, partindo 
da experiência pessoal, desenvolvendo assim uma consciência crítica da sua relação com o 
mundo. 

Corroborando com os autores citados, Amaral (2006), apresentou algumas 
características necessárias aos conteúdos na perspectiva da pedagogia crítica são: abordagem 
interdisciplinar; historização; evitar exageros no cientificismo e no antropocentrismo; 
considerar o cotidiano; não hierarquizar os saberes; integrar teoria e prática; apresentação do 
mundo como em permanente transformação em vários espaços-tempos; não dicotomizar o 
natural e o humanizado; e garantir autonomia e criatividade para os professores. 
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O movimento crítico também foi importante para o movimento ambientalista, na 
medida em que este se apropriou de seus fundamentos nas áreas da política, da economia e da 
cultura, ganhando assim, a Educação Ambiental, um progressivo e importante espaço dentro 
das diversas modalidades no processo de ensino-aprendizagem (AMARAL, 2006). 

A Proposta Curricular para o 2º Segmento6 (BRASIL, 2002) tem o objetivo de ser um 
instrumento de apoio e subsídio à elaboração das propostas curriculares a serem 
desenvolvidas e adaptadas às realidades locais e necessidades específicas, apresenta 
considerações ancoradas na autonomia pedagógica, com base nas concepções de Paulo Freire 
que “focalizam nas relações entre aluno e professor, e entre aluno e conhecimento, 
salientando a importância do respeito à experiência e à identidade cultural dos alunos e aos 
'saberes construídos pelos seus fazeres'” (BRASIL, 2002, p. 97). 

Segundo Costa e Echeverría (2014), para que uma educação seja libertadora o 
currículo, e a execução deste, precisam ter compromisso político, e principalmente em se 
tratando da EJA que possui muitas especificidades, este deve partir da realidade dos sujeitos 
sendo flexível e criativo, possibilitando uma educação crítica. 

Moreira (2017) defende que a proposta de currículo preveja a organização dos 
conteúdos em conformidade com o tempo e o espaço, integrando e articulando situações reais 
da comunidade escolar onde estão inseridos os sujeitos.  

Assim, com a normatização da EJA surge uma tensão entre uma concepção mais 
flexível de organização pedagógica, da prática docente, de currículo, de materiais didáticos e 
de avaliação e certificação, que é correspondente a educação popular, e a concepção 
tradicional escolar dos sistemas regulares de ensino (HADDAD, 2007).  

Segundo Voichicoski e Morales (2011, p. 241) “o livro se apresenta como um reflexo 
de toda uma sociedade, sua história, seus interesses, omissões e preocupações”, assim é 
necessária uma análise crítica de como os conteúdos, que abordam a EA, são apresentados no 
livro didático da modalidade de EJA, que é um recurso tão presente e utilizado no processo 
educativo.  

 
 
 

 

                                                           
6 Correspondente a 2ª Etapa de EJA na rede estadual de educação de Goiás. 
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2.2.1 O Programa Nacional do Livro Didático e a Educação de Jovens e Adultos 
 
 
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi desenvolvido para atender a 

Constituição Federal de 1988, que garante o fornecimento de material didático aos educandos, 
bem como transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse dever do Estado com a 
educação é garantido no artigo 208, que assegura “VII - atendimento ao educando, em todas 
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde”, redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 59, de 2009. 

O início das políticas públicas, voltadas para o LD, foi o Decreto-Lei nº 1.006, no ano 
de 1938, que instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático que normatizava a produção, a 
importação e a utilização de LD no Brasil. A partir disso as políticas voltadas para o LD 
tiveram diversos objetivos e passaram por várias instituições, de acordo com as mudanças 
políticas no país. Assim, inicialmente o Governo Federal produzia e distribuía os LD, depois 
passou a co-editar os LD em parceria com editoras e a partir de 1983 começou a comprar os 
LD de editoras participantes do Programa do Livro Didático. 

A partir de 1985, surge o PNLD, com objetivos ampliados e visando atender todos os 
estudantes do Ensino Fundamental, possibilitando assim o acesso gratuito aos educandos de 
todas as unidades escolares da rede pública ao livro didático de todas as áreas do 
conhecimento / disciplinas.  

A execução do PNLD é de responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), autarquia ligada ao Ministério da Educação (MEC), desde 1976 com a 
publicação do Decreto nº 77.107, que capta recursos e os destina aos diversos programas, 
projetos, pesquisas e ações na área da educação. O PNLD se desenvolve em duas etapas 
operacionais, uma centralizada que é desenvolvida pelo FNDE (edital, inscrição das obras, 
aprovação das obras, elaboração do Guia dos Livros Didáticos, e a disponibilização destes 
para as unidades escolares, negociação com as editoras das obras escolhidas, repasse de 
recursos aos estados) e uma etapa descentralizada de responsabilidade dos estados (seleção, 
aquisição e distribuição dos livros). 

Considerando a trajetória das políticas públicas direcionadas ao LD, Pinheiro (2018) 
ressalta que durante o prosseguimento do PNLD, o LD foi tido como uma ferramenta 
importante para um avanço na qualidade de ensino, o que evidencia a importância dessa 
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política de Estado a ser atribuída às comissões que tratam de currículo e programas 
pedagógicos. 

Na década de 1990, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, lançou os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), vinculado ao PNLD, visando 
normatizar o currículo escolar em todo o país, podendo haver, a partir de então, uma 
proximidade entre as diretrizes curriculares oficiais, os programas de avaliação de livros 
didáticos e sistema de avaliação escolar (LEÃO; MEGID NETO, 2006). 

Em 1994, para verificar a qualidade dos LD, o MEC apresentou um documento 
chamado de ‘Definição de Critérios para Avaliação dos Livros’ para os anos iniciais do 
Ensino Fundamental, com o intuito de analisar, preliminarmente, a qualidade dos livros, a 
nível de conteúdo e de metodologia. Essas análises dos LD foram se ampliando para os anos 
finais do Ensino Fundamental e passaram a ser denominados de ‘Guias de Livros Didáticos’ 
(LEÃO; MEGID NETO, 2006), e abrange hoje todos os níveis e modalidades de ensino. 

Por outro lado, o PNLD é um reflexo da influência do Banco Mundial na política 
educacional brasileira, pois para a liberação de recursos, exige-se mais investimentos nos LD, 
visando uma melhoria de sua qualidade compensando a formação deficitária dos docentes, e 
tendo os Guias como proposta para direcionar o trabalho dos professores com esses livros 
(LEÃO; MEGID NETO, 2006). 

No ano de 2007 se inicia uma vertente de política pública, no âmbito do Programa do 
LD, direcionada a atender as especificidades da modalidade de EJA, pois até este momento os 
estudantes e professores de EJA faziam uso de LD do Ensino Fundamental do ensino regular, 
ou seja, direcionado à crianças e adolescentes. 

Assim, modalidade de EJA foi inserida, nos programas do LD com a criação do 
Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), 
através da Resolução MEC/FNDE/CD nº 18, de 24 de abril de 2007, visando contemplar os 
estudantes do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), durante o segundo mandato do Presidente 
Lula (2007 - 2010), com Fernando Haddad na gestão do MEC (julho/2005 - janeiro/2012). 
Assim, após mais de duas décadas de PNLD a modalidade de EJA ganha espaço nas políticas 
públicas educacionais referente ao material didático, como reflexo de uma mudança de 
concepção na educação neste período. 

O PBA é um programa, de iniciativa do MEC e realizado em parceria com os estados 
e municípios, destinado à alfabetização e início da escolarização de pessoas com 15 anos de 
idade ou mais. Posteriormente, o PNLA passou a contemplar também os estudantes de turmas 
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regulares de alfabetização na EJA (1ª Etapa na rede estadual de Goiás) das redes públicas de 
ensino. 

Com o objetivo de dar continuidade a esta política pública, dentro da mesma gestão 
federal, e considerando a necessidade de se estabelecer um programa nacional de distribuição 
de livro didático adequado ao público da educação de jovens, adultos e idosos, como um 
recurso básico, no processo de ensino e aprendizagem, foi criado o PNLD-EJA, com a 
Resolução MEC/FNDE/CD n° 51, de 16 de setembro de 2009 (BRASIL, 2009). 

Conforme esta Resolução, a partir de então, as escolas públicas que ofertam o Ensino 
Fundamental, na modalidade de EJA, (1ª e 2ª Etapa na rede estadual de Goiás) também 
passam a ser beneficiadas com livros didáticos abrangendo os componentes curriculares de 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Língua Estrangeira 
Moderna (Inglês ou Espanhol). 

Na Resolução, há um anexo contendo calendário de atendimento do PNLD-EJA, com 
os anos determinados para a aquisição e a utilização dos livros didáticos. Neste anexo, há a 
previsão de 2010 à 2017. Nos anos de 2010 e 2013 está apontado que seja realizada a escolha 
trienal e distribuição integral dos livros didáticos para todas as matrículas. E, fica prevista que 
assim o calendário seguiria sucessiva e, alternadamente, nos anos seguintes (BRASIL, 2009).  

E, a partir de 2014, o PNLD-EJA passa a contemplar também os estudantes do Ensino 
Médio (3ª Etapa na rede estadual de Goiás), ampliando e garantindo o acesso a livros 
didáticos, adequados às especificidades da modalidade de EJA, desde a alfabetização, os anos 
iniciais e finais do Ensino Fundamental, até o Ensino Médio. 

Assim, como acontecia para o Ensino Fundamental e médio, no âmbito do PNLD, o 
processo de avaliação, escolha e aquisição de livros didáticos, para a modalidade de EJA, é 
prevista para ocorrer de forma periódica, garantindo ciclos regulares trienais, para escolha e 
distribuição. Porém, os livros didáticos passam a ser repassado aos educandos e educadores da 
EJA, com cessão definitiva, pois são recursos didáticos consumíveis, sem necessidade de 
devolução ao final de cada período letivo. 

É importante ressaltar que apesar da modalidade de EJA ter sido instituída pela LDB 
em 1996, os LD de EJA só chegaram às escolas mais de 10 anos depois. Nesse intervalo de 
tempo, os professores utilizavam os LD do Ensino Fundamental e médio seriado (destinado à 
crianças e adolescentes) ou se desdobravam para elaborar um material didático mais adequado 
que favorecesse a aprendizagem desses estudantes. 

O Edital de Convocação 02/12 direcionou o processo de inscrição e avaliação de obras 
didáticas destinadas aos estudantes e professores de alfabetização do PBA e do Ensino 
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Fundamental e médio, da modalidade de EJA, da rede pública, no âmbito do PNLD-EJA 
2014. Sendo que a Coleção analisada nesta pesquisa se encaixou na categoria 4 – ‘Coleção 
didática, consumível, destinada aos anos finais do Ensino Fundamental na modalidade de 
EJA, seguindo uma proposta multisseriada e disciplinar’.  

Segundo o referido Edital, as obras didáticas destinadas à modalidade de EJA, 
deveriam atender o que preconiza algumas leis federais, dentre elas a Lei nº 9.795/1999, que 
instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, que deve ser tratada de forma 
transversal e integradamente, permeando todo o currículo no âmbito dos componentes 
curriculares. 

Após o processo de avaliação pedagógica, foi elaborado o Guia de Livros Didáticos 
para EJA, disponibilizado pelo FNDE às entidades parceiras do PBA, às escolas federais e às 
redes de ensino estaduais e municipais e do Distrito Federal, com o objetivo de auxiliar os 
responsáveis pela escolha das obras didáticas. Constou no Guia de Livros Didáticos para EJA 
as resenhas das obras aprovadas, os princípios e critérios que nortearam a avaliação 
pedagógica, os modelos das fichas de análise e demais informações sobre o processo de 
escolha.  

O processo de escolha das obras didáticas para o PNLD-EJA foi guiado pelos 
princípios da autonomia, transparência e participação dos educadores no processo, 
considerando a proposta pedagógica da rede estadual de educação, uma vez que foi escolhido 
uma única coleção didática para todas as unidades escolares que compõem a rede de ensino 
do Estado de Goiás.  

Dentre os critérios de avaliação, constantes no Edital de Convocação 02/12, no que se 
refere aos princípios éticos necessários à construção da cidadania e ao convívio social 
republicano, os materiais didáticos devem respeitar a Constituição do Brasil, reconhecendo a 
“diversidade de aspectos que permeiam as questões socioambientais, possibilitando refletir 
sobre os efeitos ao ambiente do modo de produção capitalista, dialogando quanto à 
responsabilidade de homens e mulheres na construção de sociedades sustentáveis” (BRASIL, 
2012, grifo nosso). Esse critério está em consonância ao que está posto nas normativas 
nacionais referentes a EA, considerando as diversas dimensões que envolvem o meio 
ambiente. 

Quanto aos critérios específicos para o componente curricular de ciências, nos anos 
finais do Ensino Fundamental, relativo a EA, é apresentada a necessidade do tema 
desenvolvimento sustentável perpassando todo o conteúdo, destacando questões como 
consumo consciente, tecnologias limpas, direitos das futuras gerações e responsabilidade 
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global pela preservação da natureza, de forma que incentivem o respeito ao ambiente, sua 
conservação e formas de manejos. 

Com isso percebemos que além das necessidades de atendimento das especificidades 
da modalidade de EJA, outras considerações e atendimentos devem ser feitos durante o 
processo de desenvolvimento do PNLD, para que então ocorra a disponibilização destes aos 
professores para análise e escolha do LD que irá para uso em sala de aula. 

Dentre todos os grupos envolvidos no processo de escolha do livro, como membros do 
FNDE e MEC, autores, editores, professores e alunos, Höfling (2006) afirma que os grupos 
editoriais privados são os mais organizados no processo, pois são os favorecidos 
economicamente. Como as editoras são as beneficiadas financeiramente, com este Programa, 
elas acompanham de perto todas as etapas para influenciar as decisões.  

Considerando as especificidades da modalidade de EJA é importante observar a 
proposta pedagógica e a realidade específica da sua localidade, no que se refere ao processo 
de escolha do LD. É essencial também, que os professores estejam capacitados para este 
processo que influenciará seu trabalho pedagógico e a aprendizagem dos estudantes.  

Na escolha de um LD, inclusive para modalidade de EJA, os professores usam seus 
conhecimentos advindos de sua formação inicial e continuada, bem como de sua experiência 
na docência, influenciada por uma concepção de Educação, e deve ser orientada pelas 
normativas da modalidade de ensino e suas propostas curriculares (AMARAL et al, 2006; 
CASSAB; MARTINS, 2008).   

 Concordamos com Moreira (2017), que os professores envolvidos em todas as fases 
do processo de escolha do LD devem também estar atentos para a especificidade da 
modalidade de EJA, suas normatizações e propostas curriculares, atentando para que os LD 
escolhidos não seja uma mera adaptação resumida dos LD utilizados na modalidade de ensino 
seriado, destinado à crianças e adolescentes em processo de aprendizagem, dito no tempo 
certo, com mais tempo para seus processos de escolarização. 

No Estado de Goiás, há um processo democrático nesta fase, mas a Secretaria de 
Estado da Educação (SEDUC) fez a opção por uma escolha para toda a rede, tendo como 
justificativa a homogeneização do trabalho pedagógico nas escolas que leva a um melhor 
aproveitamento dos estudantes, para que estes não sejam prejudicados em possíveis trocas 
entre unidades escolares da rede estadual. Essa opção da SEDUC vai em desencontro às 
normativas educacionais que reconhecem a diversidade cultural existente inclusive dentro de 
um mesmo município. Fato esse que retira a autonomia dos professores e o respeito as 
diversidades culturais dos estudantes. 
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No final de 2017, o FNDE, através da Coordenação de Apoio à Gestão, encaminhou o 
Informe 46/2017 (Anexo 2) para as redes escolares com o intuito de comunicar que não 
haveria, em 2018, o PNLD-EJA. Para não execução de uma nova edição do PNLD-EJA foi 
apresentado como justificativa o andamento de uma revisão dos marcos legais da educação 
nacional com a posterior necessidade de atualização dos livros didáticos.  

Para garantir a continuidade de atendimento, o mesmo informe anunciou que seria 
encaminhada uma reposição dos livros (PNLD-EJA 2014/2015/2016) destinados ao Ensino 
Fundamental, com base no quantitativo constante no censo escolar. E que para o Ensino 
Médio, os materiais disponíveis na escola deveriam ser reutilizados. 

Os marcos legais da educação nacional que estão atualmente em discussão, e com 
rápido andamento nas instâncias reguladoras durante do Governo Temer (2016-2018), como a 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a reforma do Ensino Médio, não fizeram uma 
discussão específica acerca da modalidade de EJA. O PNLD do ensino seriado cumpriu o 
cronograma, dentro de uma nova regulamentação, para o Ensino Fundamental e para o Ensino 
Médio no ano corrente com editais e ações definidas para 2019. Isso demonstra que a 
justificativa apresentada não é coerente e escancara o total descaso deste Governo com a 
modalidade de EJA. 

A nova regulamentação, foi anunciada às redes escolares, por meio do Informe nº 
19/2018 - COARE/FNDE (Anexo 3), em junho de 2018, que divulgou o Decreto n° 9.099 de 
18/07/2017 (BRASIL, 2017), que unifica todos os Programas do Livro - PNLD e pelo 
Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). Com isso todas as ações de aquisição e 
distribuição de livros didáticos e literários foram consolidadas em um único Programa, 
chamado Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que mantém a sigla PNLD. 
 Porém, este Decreto, no seu artigo 6º, trata do processo de aquisição de materiais 
didáticos, sem mencionar as diferentes modalidades de ensino, destacando que visa atender as 
etapas e os segmentos de ensino seguintes: educação infantil, primeiro ao quinto ano do 
Ensino Fundamental, sexto ao nono ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio. E, nas 
disposições finais no artigo 24, é posto que o MEC poderá criar atos legais com ciclos 
próprios ou edições independentes, visando avaliar e disponibilizar materiais didáticos a 
públicos específicos. 
 Em janeiro de 2019, o FNDE publicou outro documento, o Informe 08/2019 - 
CORAE/FNDE (Anexo 4), informando as redes escolares que não haverá, em 2019, o PNLD-
EJA, e que, portanto, será encaminhado a reposição dos LD escolhidos no último PNLD-EJA 
que ocorreu em 2014.  
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 Desta forma, a presente pesquisa utilizará como objeto de estudo a Coleção EJA 
Moderna, escolhida no último processo que houve para escolha de LD para a modalidade de 
EJA, ou seja, no PNLD-EJA em 2014. 
 



 

3 PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 
Para progredir em uma pesquisa, deve-se escolher as teorias e os métodos que seguirá, 

considerando o problema e o objeto de pesquisa a ser desenvolvido. Não se esquecendo que a 
pesquisa é uma atividade humana e social que carrega em si valores, interesses e princípios 
que o pesquisador possui (LÜDKE; ANDRÉ, 2014). 

Uma pesquisa qualitativa contempla, segundo Bogdan e Biklen (1994, p.11), “uma 
metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o 
estudo das percepções pessoais”. Estes autores definem como características da investigação 
qualitativa: o ambiente natural como fonte direta dos dados, considerando assim o contexto; a 
descrição dos dados; maior interesse no processo, do que nos resultados; uma análise 
indutiva; e dá importância aos significados. 

Segundo André e Gatti (2008), a pesquisa qualitativa considera todos os componentes 
de um fenômeno investigado, com suas interações e influências, buscando-se então 
compreender e não aferir, descobrir e não constatar, os dados coletados e assume-se fatos e 
valores como intimamente relacionados, não sendo possível uma postura neutra do 
pesquisador.  

Para estas autoras, a pesquisa qualitativa trouxe muitas contribuições à pesquisa em 
educação: 

O uso dos métodos qualitativos trouxe grande e variada contribuição ao 
avanço do conhecimento em educação, permitindo melhor compreender 
processos escolares, de aprendizagem, de relações, processos institucionais e 
culturais, de socialização e sociabilidade, o cotidiano escolar em suas 
múltiplas implicações, as formas de mudança e resiliência presentes nas 
ações educativas. (ANDRÉ; GATTI, 2008, p. 9) 
 

Segundo Freitas (2002) desenvolver uma pesquisa qualitativa, com uma abordagem 
sócio-histórica, significa possuir uma preocupação em compreender e descrever os eventos 
investigados, e procurar as suas possíveis relações, incluindo o individual no social, a parte no 
todo. 

Assim sendo, esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, buscando explicações 
coerentes para as interpretações do mundo pelo ser humano, conhecendo, analisando e 
compreendendo a realidade para transformá-la.  



50  

 

Trata-se de uma pesquisa documental, considerando que os documentos são uma 
versão da realidade construída para determinados objetivos e podem ser uma fonte de 
contextualização da informação (FLICK, 2009).  

Lüdke e André (2014) destacam que a análise documental objetiva identificar 
informações partindo de questões de interesse e que os documentos formam uma fonte 
estável, rica e natural de informações. Contudo, as autoras salientam que a seleção desses 
documentos, que serão analisados, não é aleatória, e sim guiada pelos propósitos do 
pesquisador. 

Nesta pesquisa, a análise documental realizou-se a partir de livros didáticos. Com a 
função de difundir o conhecimento escolar nas escolas, os livros didáticos podem ser 
considerados como documentos de publicação aberta (FLICK, 2009), pois possuem objetivo 
de comunicação.  

Os livros didáticos, objetos desta pesquisa, são os que compõem a ‘Coleção EJA 
Moderna’ (Figura 2), escolhida durante o Programa Nacional do Livro Didático para a 
Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA), em 2014, no Estado de Goiás, que é direcionada 
para os estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental na EJA - 2ª Etapa1. Esta Coleção, 
possui 4 (quatro) volumes, sendo um referente a cada ano do ensino seriado (6º, 7º, 8º e 9º 
anos) contendo todos os componentes curriculares, sendo que o foco desta pesquisa foi no 
componente curricular de Ciências. 

 
Figura 2 - Coleção EJA Moderna. 

 
Fonte: Guia do Livro Didático, PNLD-EJA – 2014c. 

                                                           
1 Atualmente a rede estadual de educação de Goiás a modalidade de EJA está dividida em três etapas: a 1ª Etapa 
possui 3 semestres e equivale aos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º anos); a 2ª Etapa também possui 
4 semestres equivalendo aos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º anos); e concluindo, a 3ª Etapa que 
possui 3 semestre e corresponde ao Ensino Médio (1ª à 3ª séries). 
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Para o estudo desta Coleção foi empregado o método da análise de conteúdo que 
Bardin (2011) apresenta como um conjunto de técnicas para análise das comunicações. Este 
método possui um campo muito vasto de aplicação (todas as comunicações), dispondo para 
isso de diferentes procedimentos sistemáticos e objetivos de análise, dependendo do 
documento e objetivo da pesquisa, sendo usado inclusive para “desmascarar a axiologia 
subjacente aos manuais escolares” (BARDIN, 2011, p. 37). 

Assim, a partir do questionando sobre qual abordagem de Educação Ambiental (EA) 
está presente no LD de Ciências da 2ª Etapa (anos finais do Ensino Fundamental) da 
modalidade de EJA, escolhido no PNLD-EJA 2014, na rede estadual de Goiás, pretendeu-se 
identificar e interpretar as abordagens de EA encontradas nos LD, segundo as correntes de 
Sauvé (2005b), bem como contextualizar o processo de escolha dessa Coleção. 

 
 

3.1 COLETA DE DADOS  
 
 
A coleta de dados foi a formação do corpus (FUNARI, 2008), que é constituído pelos 

conteúdos de Ciências da coleção didática escolhida no PNLD-EJA, em 2014, Coleção EJA 
Moderna (Editora Moderna, 2013) pela rede estadual de educação de Goiás. A coleta de 
dados foi realizada a partir de leituras e releituras dos conteúdos de Ciências da Coleção. 

Desta forma, com a separação dos conteúdos de Ciências de cada livro didático da 
Coleção, identificamos os temas ambientais, os conteúdos e as atividades de cunho ambiental 
que poderia relacionar a uma EA, fazendo recortes destes textos para desvelar as abordagens 
de EA que a Coleção apresenta.  

Para a coleta dos dados, foram elaboradas duas fichas de análise de conteúdo 
(Apêndice A - Quadros 6 e 7) baseadas nas características das correntes de Sauvé (2005b) 
considerando duas categorias a priori: concepção de meio ambiente (A) e estratégias (B).  

Com a categoria A - concepção de meio ambiente, objetiva-se compreender como se 
entende e se propõe a relação do homem com o meio ambiente. E, na categoria B - 
estratégias, investiga-se as atividades propostas para o desenvolvimento da EA. 

Como categoria C, estabeleceu-se a posteriori, as imagens que a Coleção apresenta, 
uma vez que constatou-se uma grande quantidade e diversidade de imagens que ajudam a 
compreensão dos conteúdos apresentados e se relacionam com as categorias estabelecidas a 
priori. 
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3.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
 
 
Para a análise dos dados obtidos empregou-se a análise de conteúdo. Para Bardin 

(2011), independentemente do tipo de comunicação que será analisada, o método de análise 
de conteúdo segue algumas etapas básicas que são: 1. a pré-análise, que é a organização da 
análise, em que se realiza uma leitura flutuante, a escolha dos documentos, constituindo o 
corpus da pesquisa, formulação das hipóteses e dos objetivos, referenciação dos índices, com 
a categorização e codificação, e a preparação do material; 2. a exploração do material, um 
estudo aprofundado com os procedimentos de codificação, classificação e categorização; e, 3. 
o tratamento dos resultados obtidos e interpretação no qual se faz inferências e interpretações 
para evidenciar uma outra realidade não expressa explicitamente. 

A categorização, apresentada nos resultados desse trabalho, deu-se pelo uso de sistema 
prévio de categorias construído pelos parâmetros utilizados nas correntes de Sauvé (2005b) - 
concepção de meio ambiente e estratégias - que guiaram a análise dos dados. E, também com 
o estabelecimento de uma categoria a posteriori, as imagens, uma vez que percebeu-se a 
recorrente e importante inserção de diversas imagens. 

Foi realizada uma busca no conteúdo do componente curricular de Ciências por temas 
ambientais, que se referem às relações de interação do ser humano com a natureza, 
considerando as dimensões física, biológica, social, cultural, econômica e política existente 
nessa relação do ser humano com o ambiente em que vive. 

Após tabulação dos dados por categorias foi possível realizar a interpretação 
inferencial, buscando no conteúdo manifesto (declarado, explícito), o conteúdo latente 
(velado, implícito intencionalmente ou não) dos documentos. E, assim, desvelar a abordagem 
de EA que está presente no componente curricular de Ciências, bem como suas concepções e 
objetivos na formação do sujeito na EJA. 



 

4 REVELANDO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO LIVRO DIDÁTICO 
 
 
4.1 DESVELANDO OS VOLUMES DOS ESTUDANTES 
 
 

Neste capítulo apresentaremos o que nos foi revelado a partir da coleta de dados, com 
a interpretação destes a luz das correntes de Sauvé (2005b). A Coleção analisada possui 
quatro volumes para os estudantes, sendo cada um correspondente a um ano dos anos finais 
do Ensino Fundamental. Cada volume abrange sete componentes curriculares: Língua 
Portuguesa; Matemática; História; Geografia; Ciências; Arte; Língua Estrangeira Moderna - 
Inglês e Espanhol. 

Como foi dito anteriormente, o foco da pesquisa foi o componente curricular 
“Ciências”, nos quatros volumes em questão. Cada volume se estrutura em torno de duas 
unidades (eixos temáticos) a partir das quais se apresentam os temas que desenvolvem todos 
os conteúdos (Quadros 2 a 5), sendo eles: 6º ano - ‘Identidade e Pluralidade’ e ‘Alimentação’; 
7º ano - ‘Moradia’ e ‘Saúde e Qualidade de Vida’; 8º ano - ‘O País’ e ‘A Sociedade 
Brasileira’ e; 9º ano - ‘Trabalho’ e ‘Desenvolvimento e Sustentabilidade’. 
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Quadro 2 - Levantamento dos temas apresentados no componente curricular de Ciências – 6º Ano. 
Unidades  Capítulos Temas 
1 - 
Identidade e 
Pluralidade 

1. As expedições científicas pelo 
Brasil 

Expedições do século XIX 
Algumas expedições do século XX 

2. Biomas Brasileiros Biomas 
A Amazônia 
A Mata Atlântica 
O Cerrado 
A Caatinga 
O Pantanal 
O Pampa 

2 - 
Alimentação 

3. Alimentação dos seres vivos Alimentação dos seres vivos 
Obtenção de energia pelos seres vivos 
Interdependência alimentar dos seres vivos 

4. Os alimentos Os nutrientes 
O valor energético dos alimentos 
Os rótulos dos alimentos 
A conservação dos alimentos 

5. O corpo humano e os alimentos Órgãos e sistemas do corpo humano 
Digestão dos alimentos 
Ação das enzimas 
Órgãos do sistema digestório 

6. Hábitos alimentares dos 
brasileiros 

Transformação dos hábitos alimentares dos 
brasileiros 
A alimentação, nutrição e gasto calórico 
Obesidade 
Alimentação em diferentes fases da vida 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 Quadro 3 - Levantamento dos temas apresentados no componente curricular de Ciências – 7º Ano. 

Unidades  Capítulos Temas 
1 - Moradia 1. Água, saúde e saneamento 

básico 
A água no corpo humano 
A água e a saúde humana 
O tratamento da água 
O esgoto doméstico 

2. A fauna das casas Animais silvestres e domésticos 
As zoonoses 
As pragas urbanas 

2 - Saúde e 
Qualidade de 
Vida  

3. A medicina científica e a 
medicina popular 

Medicina popular 
Medicina moderna: do nascimento aos tempos 
atuais 

4. A prática de atividades físicas O corpo humano em movimento 
Benefícios da atividade física para a saúde 
O sedentarismo 

5. Reprodução humana Sexo e sexualidade 
A adolescência 
O sistema reprodutor 
A fecundação 
A gestação e o parto 
Os métodos anticoncepcionais 
As doenças sexualmente transmissíveis 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 4 - Levantamento dos temas apresentados no componente curricular de Ciências – 8º Ano. 

Unidades  Capítulos Temas 
1 - O País 1. A vacinação no Brasil As doenças infecciosas 

As epidemias 
As defesas do corpo humano 
Vacinas e vacinação 

2. O respeito à vida O debate sobre a vida 
A ética na relação com os animais 
O comércio de medicamentos 
A biopirataria 
A fertilização in vitro 

2 - A 
Sociedade 
Brasileira  

3. A segurança e a saúde no 
trabalho 

A saúde ocupacional 
Os riscos no trabalho 
O direito do trabalhador brasileiro à saúde 

4. Doenças infecciosas e 
parasitoses no Brasil 

As doenças infectocontagiosas e as parasitoses 
Doenças transmitidas por mosquitos: malária, 
dengue e febre amarela 
Doença de Chagas 
Esquistossomose 
Ascaridíase 
Ancilostomose 
Teníase e a cisticercose 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 
 

Quadro 5 - Levantamento dos temas apresentados no componente curricular de Ciências – 9º Ano. 
Unidades Capítulos Temas 
1 - Trabalho 1. A química no dia a dia Os materiais, as substâncias e as misturas 

A separação das misturas 
As transformações químicas 
A química nas indústrias 

2. A energia Os tipos de energia 
As fontes de energia 
A busca de energia pelo ser humano 
O uso de energia nas casas 

2 -
Desenvolvimento 
e 
Sustentabilidade 

3. Consumo e desenvolvimento 
sustentável 

O uso sustentável dos recursos naturais 
A sustentabilidade do planeta 
As mudanças climáticas 
Medidas para um mundo mais sustentável 

4. Os meios de transporte O movimento 
Os transportes e o meio ambiente 

Fonte: Elaborado pela autora.  
Assim, realizamos um estudo da Coleção, na qual a categorização das unidades de 

análise apresentadas nos resultados dessa pesquisa decorreu do uso de sistema prévio de 
categorias construído a partir das correntes de Sauvé (2005b), que são formas de se conceber 
e de se praticar a Educação Ambiental (EA), e que direcionaram a análise dos dados. 
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Após o levantamento dos temas, apresentados nos Quadros 2 a 5, buscou-se nas seções 
do componente curricular Ciências, em todos os volumes da coleção para os anos finais do 
Ensino Fundamental, apresentações explícitas de temáticas ambientais, ou seja, aquelas que 
representam a relação do homem com a natureza. A partir da análise dos dados, é possível 
verificar se a temática EA está contemplada e de que forma. 

Cada volume se estrutura em torno de duas unidades, que no início se apresentam os 
temas que se desenvolvem nos capítulos com os conteúdos escolares. No decorrer dos 
capítulos o conteúdo é exposto com auxílio de tabelas, imagens e caixas de texto (box) 
destacadas que chamam atenção para um assunto específico, informações complementares ou 
atualizações dentro da temática.  

Ao final de cada capítulo são propostas as atividades referentes ao conteúdo. Há 
também a seção “Texto complementar” que traz artigos sobre a temática tratada e na maioria 
publicados em revistas de circulação nacional e popular, bem como de departamentos 
governamentais, sempre apresentando a fonte, a autoria e a data de publicação do texto. Nesta 
seção propõe-se questões dissertativas relacionando o assunto do texto com o cotidiano. No 
fim do componente curricular, há a seção “Indicações de livros, site e filme” que faz 
sugestões relacionadas aos conteúdos das duas unidades apresentadas.   

Realizando o estudo na coleção escolhida, buscou-se nos conteúdos de Ciências, em 
todas as seções, às temáticas ambientais (que demonstram algum tipo de relação do homem 
com o ambiente), e estas foram quantificados e organizados na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Número de vezes que aparece uma temática ambiental nas seções1 da Coleção. 

Volume Unidade A B C D E Total 
6º Ano 1-Pluralidade e Identidade 40 6 7 4 5 86 

2-Alimentação 10 4 7 3 
 7° Ano 1-Moradia 18 9 13 5 4 60 

2-Saúde e Qualidade de Vida 5 2 3 1 
8º Ano 1-O País 13 4 5 2 4 47 

2-A Sociedade Brasileira 12 3 3 1 
9º Ano 1-Trabalho 20 2 1 2 6 70 

2-Desenvolvimento e Sustentabilidade 24 3 11 1 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 
 

                                                           
1 A: Conteúdo; B: Box; C: Atividades; D: Texto complementar; E: Indicações de livros, site e filme. 
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 A organização dos dados na tabela permitiu evidenciar uma considerável presença de 
temáticas ambientais para a análise da EA na Coleção. Os dados quantificados facilitam a 
análise qualitativa e demonstram que existe uma discussão ambiental dentro da variedade de 
temas tratados.  

No Edital 02/2012 ‘Edital de Convocação para o processo de inscrição e avaliação de 
obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e 
Adultos - PNLD EJA 2014’ (BRASIL, 2012b) não consta limites estipulados para discussão 
de temas ambientais. Porém, espera-se que a discussão ambiental perpasse todo o conteúdo da 
Coleção, visando atender o item de ‘Caracterização das obras’, que estabelece o atendimento 
de legislações vigentes, dentre elas a Política Nacional de Educação Ambiental. 

No volume do 6º ano, a unidade ‘Pluralidade e Identidade’ trata das expedições 
científicas no Brasil e dos Biomas, no qual questões socioambientais são analisadas 
chamando atenção para os interesses econômicos como pano de fundo de expedições 
científicas e abordando pressões socioambientais sofridas pelos biomas brasileiros. A unidade 
‘Alimentação’ tratou superficialmente de substâncias tóxicas e controle biológico e não 
aproveitou a temática para chamar atenção para questões ambientais que estão envolvidas na 
produção dos alimentos, no uso de agrotóxicos e transgênicos.  

O volume do 7º ano, na unidade ‘Moradia’ é discutida a questão da disponibilidade e 
tratamento da água e do esgoto, relacionando com a saúde, utiliza diversas atividades 
contextualizadas a partir dessa relação. Entretanto, a unidade ‘Saúde e Qualidade de Vida’ 
trata do corpo humano e da medicina sem relação com o ambiente saudável, explorando 
superficialmente a questão da fauna e flora como fonte de medicamentos ou alternativas para 
tratamentos.  

No volume do 8º ano, através das unidades ‘O País’ e ‘A Sociedade Brasileira’ foram 
abordados conteúdos relacionados às doenças infectocontagiosas e suas relações com a falta 
de saneamento básico, a ética com relação aos animais e a relação entre saúde do trabalhador 
e ambiente, trazendo para a discussão diversas questões socioambientais, porém deixando 
espaço para uma reflexão mais profunda sobre as formas de cuidar do ambiente.  

Referente ao 9º ano, a unidade ‘Trabalho’ apresenta a química do dia a dia sem 
discutir as fontes dos materiais e suas formas de extração e impacto na natureza, e discute a 
relação entre ambiente e produção de energia, sem alertar para a importância de um consumo 
consciente das fontes de energia. Porém, a unidade ‘Desenvolvimento e Sustentabilidade’ é 
toda dedicada à questão do desenvolvimento e da sustentabilidade de forma contextualizada, 
levando a reflexões quanto ao uso sustentável de recursos naturais, consumo, mudanças 
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climáticas e apresentando medidas para um mundo mais sustentável chamando cada um para 
esta responsabilidade, como se na vida em sociedade, todos tivessem o mesmo impacto 
socioambiental. 

Na seção “Texto complementar” de todos os volumes há textos que abordam questões 
ambientais, porém a maioria com uma reflexão superficial, sem considerar a dinâmica entre as 
diversas dimensões, tais como natural, social, cultural, econômica e política, que a temática 
ambiental envolve. 

Ao final de cada conteúdo curricular nos volumes da Coleção há a seção “Indicações 
de livros, site e filme”, com sugestões, constando os títulos e uma breve descrição do que 
tratam as indicações dos livros, sites e filmes. Os conteúdos desta seção não foram analisados 
profundamente, buscou-se somente mais informações sobre as indicações na internet, 
procurando identificar qual concepção de meio ambiente abordada. Estes elementos pós-
textuais foram considerados como critérios de avaliação no Edital 02/2012 (BRASIL, 2012b) 
do processo do PNLD-EJA, pois indicam leituras complementares. Assim, em todos os 
volumes da coleção há ao menos uma indicação de livro, uma de site e uma de filme 
relacionado à questão ambiental.  

A partir do levantamento realizado na Coleção escolhida, nos conteúdos do 
componente curricular de Ciências, relativos às questões ambientais, em todas as seções, 
como apresentado na Tabela 2, utilizando as fichas de análise de conteúdo, baseadas nas 
características das correntes de Sauvé (2005b) (Apêndice A) e considerando as categorias 
concepção de meio ambiente e estratégias, apresentamos a seguir os resultados encontrados. 
 
4.1.1  Concepções de Meio Ambiente 

 
 
A primeira categoria analisada na Coleção, foi a concepção de meio ambiente, 

objetivando-se compreender como se entende e se propõe a relação com o meio ambiente nos 
conteúdos apresentados para o ensino de Ciências, na modalidade de EJA. 
 O meio ambiente é definido considerando-se a interação dinâmica entre o natural e o 
social, “essas relações acarretam processos de criação cultural e tecnológica e processos 
históricos e políticos de transformações da natureza e da sociedade” (REIGOTA, 2014, p. 36). 
Esta concepção está relacionada a uma educação ambiental crítica e emancipatória 
corroborando com outros autores, como Sauvé e Orellana (2001), Loureiro (2004) e Carvalho 
(2012). 
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Porém, Sauvé (2005b) percebeu diferentes concepções dominantes sobre meio 
ambiente quando identificou e classificou as 15 (quinze) correntes de EA, na diversidade de 
propostas pedagógicas, conforme apresentadas no Gráfico 1.  

Assim, buscando em todas as seções (Conteúdo; Box; Atividades; Texto 
complementar; e ‘Indicações de livros, site e filme’), encontramos algumas das concepções 
presentes, conforme podemos observar no Gráfico 1. 
 

Gráfico 1 - Concepções de meio ambiente. 

 
Fonte: Elaborado pela autora.  
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 A partir do gráfico 1, podemos observar que, apesar de várias concepções estarem 
presentes, a Coleção como um todo apresenta, em sua maioria, a concepção de meio ambiente 
como um conjunto de problemas, característica da corrente resolutiva, que propõe informar os 
problemas ambientais, buscando desenvolver habilidades para resolvê-los (SAUVÉ, 2005b).  

Dessa forma, as concepções mais presentes foram a de meio ambiente como problema 
(item 3), como recurso (item 2) e como natureza (item 1). Sendo que das 15 (quinze) 
concepções levantadas por Sauvé (2005b), 6 (seis) não foram encontradas, são elas as 
concepções de meio ambiente como: um todo (item 8); lugar de presença (item 9); 
ação/reflexão (item 10); lugar de emancipação (item 11); objeto de solicitude (item 12); e 
local de formação pessoal (item 14). Assim, podemos perceber que a maioria das concepções 
presentes se enquadram nas conhecidas correntes tradicionais da EA (SAUVÉ, 2005b). 
 
 
4.1.1.1 O volume do 6º ano 
  O volume do 6º ano, apresenta temas como expedições do século XIX, biomas, 
alimentação dos seres vivos e o corpo humano, o que justifica a grande quantidade de 
conteúdos relacionados ao meio ambiente. Nos capítulos que tratam dos sistemas digestório e 
hábitos alimentares não houve a presença de temáticas ambientais. Observamos a presença de 
temas ambientais em todas as seções, como descrito abaixo, nas abordagens que seguem: 
 
A – Conteúdos  
- científica (item 5), quando expõe as descobertas durante as expedições: 

Nos séculos XIX e XX, muitos cientistas viajaram pelo Brasil, a fim de 
obter informações sobre território, fauna, flora, população, cultura, saneamento básico e saúde. Mesmo com poucos recursos e muitas 
dificuldades, eles deixaram registros preciosos, fundamentais para a 
construção da identidade nacional. (p. 266, grifo nosso) 

 
- naturalista (item 1), recursista (item 2) e resolutiva (item 3) respectivamente, quando trata 
dos biomas: 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. [...] A paisagem típica é de 
árvores baixas e tortas, separadas umas das outras. Entre elas cresce uma 
vegetação semelhante ao capim. (p. 280, grifo nosso) 
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O tamanduá-bandeira, o lobo-guará e o veado-campeiro fazem parte da 
fauna do Cerrado. Mas o desmatamento e as queimadas fazem esses animais 
correrem riscos de extinção. (p. 280, grifo nosso)  
Os agrotóxicos utilizados nas plantações também podem poluir o solo e os 
rios do Cerrado, que hoje ocupa menos de metade da área original. Sua 
destruição tem sido causada também pela criação de pastos para o gado, 
pela agricultura intensiva e pelo crescimento das cidades. (p. 280, grifo 
nosso)  

B – Box  
Recorte de um box com abordagem naturalista (item 1) para descrição das árvores do 

cerrado. 
 

Figura 3 - Box – O tamanho das árvores do Cerrado (naturalista), do volume do 6º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 280.  
 
 
C – Atividades 
 Seguem dois recortes de atividades, ambas com abordagem naturalista (item 1), 
enfocando nas características físicas dos ambientes, como a maioria das atividades ofertadas, 
com auxílio de imagens e um trecho de poema, respectivamente. 
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Figura 4 - Atividade 1 (naturalista), do volume do 6º Ano. 

  Fonte: AOKI, 2013, p. 283. 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Atividade 2 (naturalista), do volume do 6º Ano. 

  Fonte: AOKI, 2013, p. 283. 
 
 
D – Texto Complementar 
- sistêmica (item 4), quando tratou de alimentação:  

Principalmente nos países em desenvolvimento, este comércio constitui 
relevante fonte de renda, sendo favorecido pelos elevados índices de 
desemprego, escassez de postos de trabalhos formais, baixo poder aquisitivo 
da população, acesso limitado à educação e ao mercado de trabalho 
formal, além das migrações da zona rural para a urbana, em virtude da 
degradação das condições de vida no campo. (p. 303, grifo nosso) 

 
- humanista (item 6), quando tratou da questão da Mata Atlântica: 

Conhecer o problema é meio caminho andado. Repetimos: a gente só ama 
e preserva aquilo que conhece. [...] Conhecendo as riquezas da Mata 
Atlântica e tendo intimidade com algumas de suas espécies mais famosas, a 
gente vai ter mais ânimo para lutar contra o desaparecimento da floresta. (p. 
284, grifo nosso) 
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E – Indicações de livros, sites e filmes 

Na seção “Indicações de livros, site e filme”, foram sugeridos: 4 (quatro) livros, sendo 
que destes 2 (dois) abordam temática ambiental (‘Era Verde? Ecossistemas brasileiros 
ameaçados, de Zysman Neiman. 21. ed. São Paulo: Atual, 2002’, com abordagem naturalista 
- item 1 - e ‘Vida na Terra: conhecer para proteger, de Rosicler Martins Rodrigues. 2. ed. São 
Paulo: Moderna, 2003’, com abordagem naturalista - item 1 - e humanista - item 6); 3 (três) 
sites, e destes 2 (dois) possuem informações ambientais (Itaú Cultural, com uma abordagem 
científica e WWF, com abordagens naturalista - item 1 - e resolutiva - item 3); e 1 (uma) 
indicação de filme com abordagem ambiental o ‘Amazônia em Chamas’ (direção de John 
Frankenheimer, EUA, 1994, 123 min, com abordagens sistêmica - item 4, científica - item 5 - 
e humanista - item 6). 

 
4.1.1.2 O volume do 7º ano  

 
 O volume referente ao 7º ano, trata de temas como água, zoonoses, medicina e a 
reprodução humana com menos conteúdos numa abordagem ambiental, que o volume do 6º 
Ano. Nos capítulos que apresentaram os sistemas musculoesquelético e reprodutor não 
houveram presença de temáticas ambientais. Encontramos temas ambientais em todas as 
seções, como descrito abaixo, nas seguintes abordagens: 
 
A – Conteúdos  
- recursista (item 2), quando introduz o capítulo sobre a água, saúde e saneamento básico: 

Apesar de não existir vida sem água, as reservas que servem para o 
consumo humano estão diminuindo. (p. 250, grifo nosso)  

- resolutiva (item 3), quando trata do consumo da água: 
A contaminação dos mananciais pela indústria, pela agricultura e pelo 
esgoto doméstico impede que os seres humanos consumam a água desses 
mananciais, que antes era utilizada. (p. 254, grifo nosso)  

- naturalista (item 1), quando aborda o tema animais silvestres e domésticos: 
Muitos dizem que “lugar de bicho é na natureza”. Na maioria das vezes, 
frases como essa dizem respeito aos animais que vivem em seus ambientes 
naturais, como jacarés, araras, onças-pintadas e macacos. (p. 265, grifo 
nosso)  
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- científica (item 5), quando apresenta o desenvolvimento da medicina científica: 
A medicina científica originou-se também de conhecimentos adquiridos a 
partir das observações da natureza que resultaram em muitos acertos e 
erros. (p. 277, grifo nosso)  

B – Box  
Recorte de um box, com abordagem etnográfica (item 13), na discussão sobre o 

costume do banho, levando em conta a cultura das populações e comunidades na relação com 
o meio. 
 
 
 

Figura 6 - Box – A higiene pessoal no Brasil (etnográfica), do volume do 7º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 256.  
 
C – Atividades 

Segue um recorte de uma atividade, com abordagem resolutiva (item 3), apresentando 
a porcentagem de municípios com tratamento de água e esgoto, sendo isso um problema 
ambiental, com o auxílio de um gráfico. 
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Figura 7 - Atividade 7 (resolutiva), do volume do 7º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 261. 
 

E, um recorte de outra atividade, com abordagem naturalista (item 1), enfocando as 
características físicas, dos animais apresentados, mas levando a uma reflexão sobre o local e 
modo de vida. 

 
Figura 8 - Atividade 1 (naturalista), do volume do 7º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 271. 
 
D – Texto Complementar 
- humanista (item 6), em um texto sobre o rio Tietê:  

Antigamente tinha mais peixe, protesta José Soares de Carvalho, 58 anos, 
com a rede vazia. Mesmo assim, criei meus meninos com o dinheiro da 
pescaria. Nunca fiz outra coisa da vida, completa. Experiente ensina: é só 
esperar as chuvas que os peixes reaparecem. (p. 263, grifo nosso) 
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E – Indicações de livros, sites e filmes 
Na seção “Indicações de livros, site e filme”, foram sugeridos: 3 (três) livros, sendo 1 

(um) com abordagem ambiental (‘Saneamento básico: fontes de saúde e bem-estar, de Vilma 
Maria Cavinatto. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003’, com abordagem resolutiva - item 3); 2 
(dois) sites, e destes 1 (um) possui informações ambientais (Centro de Controle de Zoonoses 
da Prefeitura de São Paulo, com abordagem resolutiva - item 3); e 2 (duas) indicações de 
filmes, sendo 1 (uma) delas com abordagem ambiental o ‘Coleção Saúde e nutrição: o que 
você precisa saber para viver melhor – Volume 2’ (Globo Marcas, Brasil, 2005-2009, 133 
min, com abordagem recursista - item 2). 
 
 
4.1.1.3 O volume do 8º ano  
 
 De toda a Coleção, o volume do 8º ano, foi o que menos apresentou temáticas 
ambientais, discutindo temas como doenças infecciosas, parasitoses, epidemias, vacinas e 
bioética. Com exceção da seção D (Texto Complementar), as demais seções apresentaram 
temáticas ambientais, como descrito abaixo, nas seguintes abordagens: 
 
A – Conteúdos  
- recursista (item 2), quando trata da biopirataria: 

Há empresas estrangeiras que exploram a fauna e a flora do país para 
produzir alimentos e medicamentos. (p. 272, grifo nosso) 
 - resolutiva (item 3), quando apresenta as doenças infectocontagiosas: 
Muitos microorganismos, como bactérias, são eliminados nas fezes das 
pessoas doentes. Eles podem contaminar a água e os alimentos e, assim, 
contagiar as pessoas que os consomem. (p. 253, grifo nosso) 

 
- moral/ética (item 7), quando faz a discussão sobre o respeito à vida: 

As discussões sobre o respeito à vida não ocorrem apenas no campo 
científico. A maneira como os seres humanos tratam os animais e o 
modo como utilizam recursos naturais como as plantas também provocam 
polêmica. (p. 267, grifo nosso)  

B – Box  
Recorte de um box, com abordagem resolutiva (item 3), apresentando o problema 

ambiental na discussão sobre o costume do banho, levando em conta a cultura das populações 
e comunidades na relação com o meio. 
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Figura 9 - Box – A transmissão de doenças aos povos indígenas (resolutiva), do volume do 8º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 256.  
C – Atividades 

Segue um recorte de uma atividade, com abordagem recursista (item 2), apresentando 
uma planta como um recurso utilizado na saúde, comparando este fato com o uso da 
seringueira, fazendo paralelo entre biomas diferentes. 
 

Figura 10 - Atividade 2 (recursista), do volume do 8º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 274.  
 
E, um outro recorte de atividade, com abordagem resolutiva (item 3), apresentando o 

problema ambiental dos casos de dengue ao longo de dois anos, com o auxílio de um gráfico, 
num município de Goiás. 
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Figura 11 - Atividade 4 (resolutiva), do volume do 8º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 299.  
E – Indicações de livros, sites e filmes 
 Na seção “Indicações de livros, site e filme”, foram sugeridos: 2 (dois) livros, sendo 
1 (um) com abordagem ambiental (‘Epidemais no Brasil: uma abordagem biológica e social, 
de Rodolpho Telarolli Jr. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003’, com abordagem resolutiva - item 
3); 4 (quatro) sites, e destes 2 (dois) possuem informações ambientais (Arca Brasil, com 
abordagem moral/ética - item 7, e Site da Dengue, com abordagem resolutiva - item 3); e 1 
(uma) indicações de filmes, que não aborda a temática ambiental. 
 
 
4.1.1.4 O volume do 9º ano  

 
 No volume referente ao 9º ano, são apresentados os conceitos introdutórios da física e 
da química, com poucas passagens ambientais, e este volume possui uma unidade específica 
para o consumo e o desenvolvimento sustentável e meio de transporte, que apresenta muito 
conteúdo ambiental, porém ao contrário do que a temática da unidade sugere, a concepção é, 
em sua maioria, do meio ambiente como conjunto de problemas. Há temas ambientais em 
todas as seções, como descrito abaixo: 
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A – Conteúdos  
- naturalista (item 1), quando introduz os conceitos da química: 

Assim como ocorre na natureza, os seres vivos, a água, o ar, o solo e todos 
os produtos fabricados pelos seres humanos são formados por diferentes 
materiais. (p. 264, grifo nosso)  

- resolutiva (item 3), quando trata da energia e o meio ambiente: 
O Brasil é um dos países que mais utilizam a energia proveniente de usinas 
hidrelétricas. Embora essa energia seja renovável, sua construção causa 
problemas ambientais. O represamento da água forma um grande lago, 
prejudicando a fauna e a flora da região. (p. 280, grifo nosso) 

 
- sustentabilidade (item 15), quando inicia a discussão sobre o uso sustentável dos recursos 
naturais: 

Com esse modo de exploração, as pessoas usam os recursos naturais para 
satisfazer a suas necessidades, de modo que o impacto negativo sobre o 
meio ambiente seja reduzido. O desenvolvimento sustentável concilia 
qualidade de vida com a preservação dos recursos naturais, que poderão 
ser utilizados pelas próximas gerações. (p. 287, grifo nosso)  

 
B – Box  

Recorte de um box, com abordagem da sustentabilidade (item 15), levando a reflexão 
sobre o uso dos recursos naturais, produção e consumo, apresentando o conceito da pegada 
ecológica. 

 
Figura 12 - Box – A pegada ecológica (sustentabilidade), do volume do 9º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 289. 
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C – Atividades 
Segue um recorte de uma atividade, com abordagem recursista (item 2), apresentando 

as fontes de energia elétrica utilizadas no Brasil, com o auxílio de um gráfico. 
 

Figura 13 - Atividade 4 (recursista), do volume do 9º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 283.  
Este outro recorte de atividade, apresenta com abordagem resolutiva (item 3), 

discutindo o efeito estufa, com o auxílio de uma charge.  
 

Figura 14 - Atividade 4 (resolutiva), do volume do 9º Ano. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 297. 



71  

 

 
D – Texto Complementar 
- recursista (item 2), quando tratou da química dos cosméticos:  

A emergente preocupação com a natureza e sua conservação faz o 
consumidor buscar tratamentos ditos ‘naturais’, popularmente chamados de 
‘tratamentos sem química’, expressão incoerente, pois substâncias naturais 
são substâncias químicas. (p. 274, grifo nosso) 

 
E – Indicações de livros, sites e filmes 

Na seção “Indicações de livros, site e filme”, foram sugeridos: 5 (cinco) livros, sendo 
que destes, 4 (quatro) abordam temática ambiental (‘Energia nossa de cada dia, de Valdir 
Montanari. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003’, com abordagem recursista - item 2, ‘O meio 
ambiente em debate, de Samuel Murgel Branco. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2004’, com 
abordagem resolutiva - item 3, ‘50 formas inteligentes de preservar o planeta: como consumir 
sem descuidar do meio ambiente, de Siân Berry. São Paulo: Publifolha, 2009’, com 
abordagem da sustentabilidade - item 15, e ‘A história das coisas: da natureza ao lixo, o que 
acontece com tudo que consumimos, de Annie Leonard. Rio de Janeiro: Zahar, 2011’, 
também com abordagem da sustentabilidade - item 15); 1 (um) site, com informações 
ambientais (Instituto Akatu, com abordagem da sustentabilidade - item 15); e 1 (uma) 
indicação de filme com abordagem ambiental o ‘A saúde do planeta: o futuro da vida’ (BBC, 
Inglaterra, 2008, 49 min, com abordagem da sustentabilidade - item 15). 
 
 
4.1.2 Estratégias 

 
Outra categoria analisada na Coleção, foi a estratégia utilizada, buscando-se os tipos 

de atividades ou forma de apresentação dos conteúdos na proposição da EA para o ensino de 
Ciências, na modalidade de EJA. 
 Considerando os diversos modos de se praticar a EA, Sauvé (2005b) identificou 38 
tipos de estratégias que podem estar presentes nas práticas de EA, que se diferenciam quanto 
aos seus objetivos, conforme apresentadas no Gráfico 2. 

Deste modo, buscando em todas as seções Conteúdo, Box, Atividades e Texto 
complementar, com exceção da seção ‘Indicações de livros, site e filme’, do componente 
curricular de Ciências da Coleção, encontramos poucas dessas estratégias destacado por 
Sauvé (2005b), conforme o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Estratégias. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
A partir do gráfico 2, podemos visualizar que a estratégia mais utilizada nas atividades 

com temáticas ambientais da Coleção analisada, foi a interpretação de textos (item 2). Há 
algumas atividades de estudo de caso com análise de situações problemas (item 8) e também 
atividade de experimentação (item 14). Considerando que os volumes tratam de temáticas 
diferentes apresentamos como a Coleção distribui essas estratégias em seus conteúdos. 
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O volume do 6º ano, apresenta os temas como expedições do século XIX e biomas, que 
foram desenvolvidas somente com interpretação de textos (item 2). E os temas alimentação e 
o corpo humano são trabalhadas a partir da interpretação de textos (item 2) e estudo de caso 
(item 8). 
 No volume referente ao 7º ano, a questão da água e zoonoses são apresentadas com 
interpretação de textos (item 2) e atividades de experimentação (item 14). E os temas 
medicina e a reprodução humana são apresentados a partir da interpretação de textos (item 2) 
e estudo de caso (item 8). 
 O volume do 8º ano, aborda temas como epidemias, vacinas e bioética, saúde do 
trabalhador e doenças infecciosas e parasitoses, apresentam seus temas com interpretação de 
textos (item 2) e estudo de caso (item 8). 
 E, no último volume da Coleção, referente ao 9º ano, são trabalhados conceitos da 
física e da química, somente com interpretação de textos (item 2). E, quando aborda o 
consumo e o desenvolvimento sustentável, e meio de transporte são apresentados em sua 
maioria a partir de interpretação de textos (item 2), trazendo também estudos de caso e uma 
proposta de experimento (item 14). 
 Ressalta-se que, dos 38 tipos de estratégias levantadas pela Sauvé (2005b) na prática 
da EA, somente 3 – interpretação (item 2), estudo de caso (item 8) e experimentação (item 14) 
– foram utilizadas na Coleção em questão. Sendo que a maioria das abordagens foram a partir 
de interpretação de textos, sem a indução de reflexões e de uma participação mais ativa de 
estudantes. Há indicações de leituras de textos, mas vinculadas a memorização, e, não para 
uma reflexão crítica dos fatos apontados no contexto dos estudantes. 
 
  
4.1.3 Imagens  
 A Coleção possui uma grande quantidade de imagens tais como pinturas, fotografias, 
desenhos, figuras, charge, esquemas, quadros, gráficos e tabelas, num total de 399 (trezentos e 
noventa e nove) imagens (Gráfico3), ao longo de todos os capítulos e de todos os volumes, 
sendo que esta categoria foi estabelecida a posteriori. 
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Gráfico 3 - Representação das imagens na Coleção. 

 Fonte: Elaborado pela autora.  
A utilização de imagens, ao longo do conteúdo de Ciências, facilita a compreensão do 

assunto tratado (PICCININI, 2012), uma vez que representa, exemplifica, explica e valoriza o 
texto, mostrando uma realidade que muitas vezes é desconhecida pela estudante. E, Martins, 
Gouvêa e Piccinini acrescentam que,  

além da indiscutível importância como recursos para a visualização, 
contribuindo para a inteligibilidade de diversos textos científicos, as imagens 
também desempenham um papel fundamental na constituição das ideias 
científicas e na sua conceitualização. (MARTINS; GOUVÊA; PICCININI, 
2005, p.38). 

  
 Para exemplificar uma imagem do volume do 6º Ano, apresentamos uma foto (Figura 
15) que ilustra o conteúdo que apresenta abordagem científica (item 5), tendo o meio 
ambiente como objeto de estudo. 
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Figura 15 - Foto histórica da Expedição Rondon. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 272. 
  

Com relação ao volume do 7º Ano, selecionamos duas fotos (Figura 16) que aparecem 
juntas, exemplificando o conteúdo com abordagem resolutiva (item 3), apresentando um 
problema ambiental. 
 
 

Figura 16 - Fotos de rios poluídos em diferentes regiões do Brasil. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 254. 
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Como um exemplo do volume do 8º Ano, selecionamos uma foto (Figura 17) que 
exemplificando o conteúdo com abordagem recursista (item 2), tendo o meio ambiente como 
recurso. 
 

Figura 17 - Fotos de um animal que é utilizado na indústria farmacêutica. 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 272. 
 
 
 
 E, para exemplificar o volume do 9º Ano, selecionamos um esquema (Figura 18) que 
representa o conteúdo com abordagem da sustentabilidade (item 15), tendo o meio ambiente 
como recurso para o desenvolvimento econômico. 
 

Figura 18 - Esquema de produção de um biocombustível (biogás). 

 Fonte: AOKI, 2013, p. 281. 
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Assim, as imagens da coleção ajudam a compreender melhor os textos e os 
complementam, estando articulados com as abordagens apresentadas, possibilitam o 
conhecimento de outras realidades, sinalizam acontecimentos históricos, promovem uma 
aproximação para fatos históricos, e permitem o conhecimento das diferenças regionais. Desta 
forma, auxiliam a compor o texto na mesma abordagem. 

Como pode-se observar a partir do Gráfico 3, a maioria das imagens utilizadas na 
Coleção, 69% do total, são fotos. Esse tipo de imagem representa melhor a realidade de 
diversos locais diferentes, que muitas vezes o público da EJA só conhecerá através do LD. 

 
  
4.2 O MANUAL DO EDUCADOR 

 
 
Como foi apresentado anteriormente, a Coleção também contempla um Manual do 

Educador (ME) para cada componente curricular. O volume destinado ao professor é iniciado 
com os conteúdos dos quatros volumes destinados aos estudantes (6º ao 9º ano), com as 
atividades respondidas ou respostas esperadas, e somente no conteúdo referente ao 9º ano são 
acrescentadas algumas informações, além das que constam nos livros do estudante e dicas de 
como abordar ou enriquecer a discussão de um determinado assunto. 

Após os conteúdos consta a seção “Guia e Recursos Didáticos – Para uso exclusivo do 
professor”, que é iniciado com orientações gerais acerca da modalidade de EJA, com 
referência na VI Conferência Internacional de Educação de Adultos, apresenta a importância 
da EJA e traça seu histórico no Brasil, iniciando em 1920, mostrando que em diferentes 
momentos da história a educação de adultos teve objetivos distintos.  

Em seguida é levantada uma reflexão sobre os estudantes da EJA e suas expectativas, 
chamando a atenção para o processo de rejuvenescimento que a modalidade vem passando, 
recebendo estudantes excluídos do processo dito ‘regular’ de ensino, oriundos do ensino 
seriado evadidos e com defasagem idade-série. Também é apresentado que estes estudantes 
são, em sua maioria, trabalhadores, mas com ampla diferença quanto a idade e experiência 
escolar e de vida. 

Depois é apresentado o papel dos professores de EJA, que precisam reconhecer e 
valorizar os saberes que os estudantes trazem a fim de fortalecer a autonomia destes, ajudando 
na formação de sujeitos críticos. 



78  

 

Finalmente, é colocada a coleção em questão e sua especificidade para EJA, enquanto 
uma modalidade inclusiva, pautado em documentos oficiais nacionais da Educação. Se 
valoriza o papel do professor enquanto mediador do conhecimento, alertando para que o LD 
não seja o único recurso a ser utilizado no processo.  

Seguindo os documentos oficiais direcionadores do currículo, a Coleção seguiu os 
PCNs, trabalhando conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, e assim apresenta 
estes para todos os capítulos da Coleção. 

Esta seção traz também uma reflexão sobre avaliação, chamando a atenção para a 
importância do estudante se sentir coautor desse processo e sendo este um momento de 
aprendizagem para o estudante e para o professor, e destaca a diagnóstica, a formativa e a 
somativa, como exemplos de avaliações. 

Por último, são apresentadas as orientações gerais do componente curricular de 
Ciências, trazendo um breve histórico do ensino de ciências naturais no Brasil, com base da 
LDB e no PCN, e em seguida uma reflexão sobre o ensino de ciências naturais no Ensino 
Fundamental e então a especificidade deste componente na modalidade de EJA. Levantando 
os objetivos gerais, metodologia e avaliação em particular para o ensino de ciências.  

O ME evidencia como estratégia que auxilia a estruturação do pensamento científico a 
postulação de problemas e a experimentação, também como metodologias para o ensino de 
ciências, o que foi não observado nos volumes destinados aos estudantes. Considerando os 
PCN, e os temas transversais, apresenta que são necessárias reflexões com os estudantes sobre 
suas posturas e responsabilidades sobre o meio ambiente. 

Percebe-se, no ME, uma ausência de orientações das Diretrizes Curriculares da EJA 
(BRASIL, 2000) que deveria direcionar todas as práticas e materiais desenvolvidos para esta 
modalidade. 

 
 

4.3 O REVELADO 
  

  
 Traçados os perfis mais encontrados durante a análise, podemos dizer que as correntes 
de EA (2005b) presentes na Coleção são: naturalista; conservacionista/recursista; e resolutiva. 
 A corrente naturalista, é uma muito antiga, reconhece o valor inerente a natureza, 
propondo uma religação com a mesma e, considerando-a como educadora e meio de 
aprendizagem (SAUVÉ, 2005b). 
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A corrente conservacionista/recursista, reconhece o meio ambiente como recurso e 
propõe sua conservação em qualidade e quantidade, indicando comportamentos individuais e 
projetos coletivos (SAUVÉ, 2005b). 

A corrente resolutiva considera o meio ambiente como conjunto de problemas que 
precisam ser resolvidos, a partir da mudança de comportamentos individuais e projetos 
coletivos, assim como a corrente conservacionista/recursista (SAUVÉ, 2005b). 

Segundo Carvalho (2012) e Leff (2008) é necessária uma visão complexa de meio 
ambiente, para entender a problemática ambiental, considerando as relações não apenas 
naturais, mas também sociais e culturais. Em consonância com a ideia de complexidade 
ambiental, Sauvé (2005a, p. 319) reforça que, 

a relação com o meio ambiente é eminentemente contextual e culturalmente 
determinada. Portanto, é mediante um conjunto de dimensões entrelaçadas e 
complementares que a relação com o meio ambiente se desenvolve. Uma 
educação ambiental limitada a uma ou outra dessas dimensões fica 
incompleta e alimenta uma visão enviesada do que seja "estar-no-mundo". 
(SAUVÉ, 2005a, p. 319).  

Carvalho (2012), considera que a EA crítica seria o tipo de ação educativa ambiental 
mais apropriada, por estar em contato com os múltiplos saberes: científicos, populares e 
tradicionais. E, para Loureiro (2004, p. 35) a “EA crítica, transformadora, socioambiental e 
popular se refere, enquanto práxis social e processo de reflexão sobre a vida e a natureza, 
contribuindo com a transformação do modo como nos inserimos e existimos no mundo”. 

 
  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Considerando o atual cenário político, econômico, social, cultural e educacional, no 
estado de Goiás, no Brasil e no mundo, que interferem diretamente na situação 
socioambiental, vemos que uma crise cada vez mais crescente neste âmbito. Com isso, torna-
se necessário e relevante provocar reflexões acerca da nossa realidade, no contexto atual, e do 
nosso futuro. 

Este trabalho se propôs a analisar as abordagens dos temas ambientais em uma 
Coleção, de livros didáticos (LD), destinada ao público da modalidade de ensino de Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), na rede estadual de Goiás, focando nos conteúdos do componente 
curricular de Ciências. Para tal estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio da 
análise de conteúdo, utilizando como categorias: a concepção de meio ambiente e as 
estratégias, definidas nas correntes de Sauvé (2005b); e as imagens. Sendo esta autora, o 
nosso principal referencial teórico, verificamos as abordagens de Educação Ambiental (EA) 
que a Coleção apresenta. 

Os conteúdos de Ciências da Coleção contemplam o tema ambiente em todas as suas 
seções (conteúdos, boxes, atividades, textos complementares, indicações de livros, sites e 
filmes), com abordagens diferentes e com o auxílio de diversas imagens, sendo sua maioria 
fotos. 

Considerando a Coleção como um todo, podemos dizer que sua concepção dominante 
é a meio ambiente como um conjunto de problemas, os quais precisam ser resolvidos a partir 
das habilidades desenvolvidas pelos cidadãos, porém sem reflexões para mudança de atitudes 
e comportamentos que revertam ou diminuam os problemas apresentados. E, as estratégias 
utilizadas para a referida ação educativa, em sua grande maioria, é a interpretação de texto. 
Assim, as concepções de meio ambiente presentes na Coleção, indicam uma visão tradicional 
e acrítica de EA, focalizando os aspectos físicos do meio ambiente, sua utilização, seus 
problemas e a necessidade de conservação. 

Observa-se também, na Coleção, que muitos dos textos e das atividades, que tratam da 
questão ambiental, tentam evidenciar uma responsabilização a cada indivíduo. Porém, não se 
pode transferir para cada cidadão individualmente a responsabilidade pelo meio ambiente 
saudável, pois cada modo de vida gera um impacto ambiental diferente, e isso deve ser 
enfatizado e não camuflado. 
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Apesar de grande parte da responsabilidade pelos critérios para a avaliação do LD ser 
do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), sempre é pertinente retomar e realizar uma 
análise com outros olhares do campo científico. 

O PNLD para a modalidade de EJA é uma importante política pública na garantia do 
direito à educação de qualidade que atenda a especificidade dos estudantes de EJA, que foram 
excluídos do processo educacional em algum momento de suas vidas, devido ao papel do LD 
no processo de ensino-aprendizado, auxiliando o professor na formação de cidadãos críticos 
das suas ações e capazes de tomar decisões. Lamentamos que a sua última edição do PNLD-
EJA foi em 2014, e até a finalização deste trabalho não houve sinalização de uma próxima 
edição que atenda este público.  

Devido a importância do LD no processo ensino-aprendizagem se faz necessário uma 
análise crítica de seus conteúdos, considerando a heterogeneidade do público da EJA, com 
suas diversas experiências de vida, de trabalho, de situação social, econômica e cultural. Os 
LD são produzidos para os estudantes, mas também atendem as expectativas dos professores e 
do mercado editorial. Assim, as características encontradas e analisadas na Coleção que 
estavam presentes visavam cumprir a agenda proposta pelo PNLD-EJA 2014. 

Compreende-se que as indicações das correntes de EA encontradas na Coleção, no 
conteúdo de Ciências, não representam a EA que é desenvolvida nas escolas e que somente o 
LD não é suficiente para que esta envolva toda a complexidade da questão. Porém, os 
resultados desta pesquisa indicam caminhos a serem seguidos para a discussão de temáticas 
ambientais, que deverão ser contextualizadas a partir da realidade local dos estudantes.  

A frequência de temas ambientais ao longo de todo os volumes, no conteúdo de 
Ciências, atende em parte a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), uma vez que 
está presente neste nível de ensino. Porém, a abordagem empregada na Coleção não é a 
defendida na referida Política, pois dá indícios de uma EA tradicional, enquanto a PNEA, 
chama atenção para a importância de uma abordagem socioambiental. 

Desta forma, percebe-se que as correntes de EA presentes na Coleção trazem limites e 
possibilidades para que o professor desenvolva uma EA crítica. Para tal, é necessário que este 
possua formação que possibilite ir além dos conteúdos propostos, trazendo novos olhares 
quanto a concepção de meio ambiente e estratégias para o desenvolvimento das discussões e 
atividades, considerando as múltiplas dimensões (ambiental, social, econômica, cultural, 
política) na discussão das questões ambientais. 

A formação inicial e continuada dos professores, voltada para as especificidades da 
modalidade de EJA e para uma EA crítica, permitem uma escolha e uso do LD de forma mais 
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adequada. Pois, se associarmos a escolha e o uso do LD às diversas estratégias pedagógicas, 
que considerem o estudante produtor do seu próprio conhecimento, tal fato poderá 
transformar atitudes e o potencial crítico dos estudantes sobre o meio ambiente, permitindo 
relações positivas com o meio em que vivem e participam. 

Considerando que a Coleção é para a modalidade de EJA, essas discussões e a 
apresentação do conteúdo precisam ser contextualizadas, uma vez que não faltam situações 
reais de problemas ambientais que atingem diretamente a população, no nosso Estado e 
também no país, pois a Coleção é utilizada em todas as unidades escolares da rede estadual de 
Goiás, que oferecem a EJA para os anos finais do Ensino Fundamental. 

Finalizando, sabemos que a articulação da EJA, o LD e a EA é bastante complexa e 
demanda mais pesquisas visando contribuir para o fortalecimento, na área da educação em 
Ciências. Porém, acreditamos que este trabalho cooperou para este fortalecimento e apontou 
possíveis caminhos para novas reflexões na busca da formação escolar de cidadãos críticos e 
participativos frente a crise ambiental que enfrentamos. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A – Fichas de análise de conteúdo, segundo Sauvé (2005b). 
 
Quadro 6 - Ficha de análise de conteúdo para o parâmetro A - Concepção de meio ambiente. 
 

Parâmetro A - Concepção de meio ambiente 
1. Entende o meio ambiente como natureza. 
2. Entende o meio ambiente como recurso. 
3. Entende o meio ambiente como um conjunto de problemas. 
4. Compreende o meio ambiente com um sistema de diferentes componentes relacionando 
com elementos biofísicos e sociais. 
5. Compreende o meio ambiente como objeto de estudo. 
6. O meio ambiente corresponde a um meio de vida, com suas dimensões históricas, 
culturais, políticas, econômicas, estéticas etc. 
7. Considera o meio ambiente uma questão de ética, com um conjunto de valores. 
8. Considera o meio ambiente holisticamente, ou seja, as diversas dimensões da pessoa que 
está em contato com determinada realidade. 
9. Relaciona o meio ambiente com o meio local ou regional, valorizando este meio. 
10. Considera que o meio ambiente pode ser transformado a partir da reflexão e ação de 
diferentes atores. 
11. Considera o meio ambiente dentro de dinâmicas sociais com intencionalidades. 
12. Analisa o meio ambiente com as relações de poder dentro dos grupos sociais. 
13. Considera a cultura da população local na análise do meio ambiente. 
14. O meio ambiente é percebido como um espaço para formação pessoal. 
15. Trata o meio ambiente como recurso limitado, e que deve ser conservado e 
compartilhado equitativamente. 

Fonte: Adaptado de Sauvé (2005b). 
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Quadro 7 - Ficha de análise de conteúdo para o parâmetro B - Estratégias. 
 

Parâmetro D - Estratégias 
1. Imersão 
2. Interpretação 
3. Jogos sensoriais 
4. Atividades de descoberta 
5. Guia ou Código de comportamentos 
6. "Auditoria" ambiental 
7. Projeto de gestão / conservação 
8. Estudos de casos: análise de situações problema 
9. Experiência de resolução de problema associada a um projeto 
10. Estudo de caso: análise de sistemas ambientais 
11. Estudo de fenômenos 
12. Observação / Visualização 
13. Demonstração 
14. Experimentação 
15. Atividade de pesquisa hipotético-dedutiva 
16. Estudo do meio 
17. Itinerário ambiental 
18. Leitura de paisagem 
19. Análise, definição e crítica de valores sociais 
20. Exploração livre 
21. Oficinas de criação 
22. Integração de estratégias complementares 
23. Exploração do meio 
24. Projeto comunitário 
25. Criação de ecoempresas 
26. Pesquisa-ação 
27. Análise de discurso 
28. Debates 
29. Atividade de intercâmbio, de comunicação 
30. Contos, narrações e lendas 
31. Modelização 
32. Relato de vida 
33. Exploração 
34. Introspecção 
35. Escuta sensível 
36. Alternância subjetiva / objetiva 
37. Brincadeira 
38. Projeto de desenvolvimento de sustentação e sustentável 

Fonte: Adaptado de Sauvé (2005b). 
 

 
 
 



 

ANEXOS 
ANEXO 1 - Matriz curricular – EJA – 2ª Etapa (anos finais do Ensino Fundamental). 
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ANEXO 2 – Informe 46/2017 – CORAE/FNDE. 
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ANEXO 3 – Informe 19/2018 – CORAE/FNDE. 
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ANEXO 4 – Informe 08/2019 – CORAE/FNDE. 

 


