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Resumo: Nos anos 90, por meio da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento, conhecida como Rio-92, e a consequente 

popularização da temática ambiental, a Educação Ambiental (EA) foi inserida 

nas políticas públicas brasileiras, garantindo a sua presença na área 

educacional. Com isso, houve a possibilidade da inclusão da EA no livro didático 

(LD), que é um instrumento pedagógico amplamente utilizado nas escolas e 
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que vem sendo distribuído gratuitamente a todos os educandos da rede pública 

de ensino do país, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

inclusive para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O presente artigo é 

resultado da dissertação defendida no curso de Pós-Graduação em Educação 

em Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás-Goiás-Brasil. A 

pesquisa teve como objetivo, analisar como o tema Meio Ambiente é 

apresentado no livro didático adotado no PNLD, para os anos finais do ensino 

fundamental da EJA. No decorrer da análise, percebeu-se que o livro didático 

adotado no PNLD-EJA, para os anos finais do ensino fundamental, aborda a 

temática meio ambiente de forma acrítica, em uma vertente tradicional. Esta 

descoberta contrapõe ao proposto pela Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) que valoriza uma abordagem socioambiental crítica. Nessa direção, o 

formato como o Meio Ambiente faz-se presente no livro didático da EJA sinaliza 

uma apresentação do conteúdo de forma descontextualizada, incoerente com a 

proposta educacional para a EJA que está ancorada nos princípios freirianos. 

Palavras chave: Educação Ambiental. Meio Ambiente. Livro 

Didático.Introducción 

Introdução 

O tipo de desenvolvimento econômico praticado por diversos países há séculos, 

juntamente com os hábitos e práticas de consumo da maioria da população, 

geram muitos impactos negativos sobre o planeta. Isso vem provocando e 

atenuando uma crise ambiental que vivemos e tende a piorar se não mudarmos 

nossas formas de desenvolver e viver (Reigota, 2014). 

Um mecanismo que podemos utilizar, para refletir e provocar a mudanças no 

atual cenário, é a educação, mais precisamente a educação ambiental (EA). Por 

meio de uma EA desenvolvida de forma contínua, interdisciplinar e 

contextualizada com questões locais podemos provocar as pessoas, formando-
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as para a solução dos problemas ambientais, desenvolvendo um compromisso 

com a melhora na qualidade de vida no planeta. 

Com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, denominada Rio-92, e a posterior popularização da temática 

ambiental, a EA foi inserida nas políticas públicas brasileiras, estabelecendo a 

sua presença na área educacional em todas as modalidades e etapas de ensino.  

Dentre as principais políticas públicas que garantem a EA nos sistemas de 

ensino temos: 

- a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), de 20 de 

dezembro de 1996, que colocou o conhecimento do mundo físico e natural, 

bem como da realidade social e política do Brasil, como obrigatórios nos 

currículos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

- os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), colocando-a como Tema 

Transversal a partir de 1998, inserindo o meio ambiente ao longo dos eixos 

temáticos da educação básica;  

- a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) – Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999, que promoveu a ampliação das possibilidades de inserção da 

temática ambiental na educação básica, e;  

- a Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, que trata sobre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA), que inseriu os 

conhecimentos referentes à EA nos currículos da Educação Básica e da 

Educação Superior através da transversalidade com os conteúdos dos 

componentes curriculares.  
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Percebe-se que a EA é um campo educacional legalmente amparado para o 

desenvolvimento de novas gerações conscientes, atuantes e compromissadas 

com a reversão desse cenário de crise ambiental que vivemos. E, deve ser 

estudada em todas as modalidades de ensino, não somente com crianças e 

adolescentes, onde ela já vem sendo mais desenvolvida, inclusive na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). O público da EJA já é mais 

atuante na sociedade, sendo necessário um maior nível de conscientização para 

tomadas de decisão que visem a diminuição e eliminação dos impactos 

ambientais negativos que nossas atitudes podem provocar no meio em que 

vivemos. 

A partir desse movimento social, político e legal foi realizada a implantação da 

EA no contexto escolar e uma das formas de discussão da EA na escola é por 

meio do livro didático (LD), sendo possível a inserção da temática após as 

diretrizes da EA, que normatizam a necessidade da discussão dos temas 

ambientais nos currículos escolares. O LD é um instrumento pedagógico 

amplamente utilizado nas escolas e que é distribuído gratuitamente à todos os 

educandos da rede pública de ensino do país, por meio do Programa Nacional 

do Livro Didático (PNLD), inclusive para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

desde o ano de 2009. 

Com esta ampla distribuição e utilização do LD, espera-se que este abranja uma 

EA que contenha elementos, contextos e exemplos que contribuam para um 

desenvolvimento crítico do conhecimento, produzido histórico e socialmente, e 

isso se reflita em transformações em seus modos de ser, perceber, produzir e 

viver (Carvalho, 2012). 

Segundo Sauvé (2005a), o objeto da EA é a relação entre o homem e o meio 

ambiente, porém podemos perceber várias possibilidades de conceber e 

praticar a EA. Sendo assim, a EA deve utilizar uma abordagem colaborativa e 



 
 
 
 
 

 
 

Página 6 de 24 

 

Memorias del evento            ISSN: 2556-1951 

crítica das situações socioambientais, para uma compreensão autônoma e 

criativa dos problemas e tomadas de decisões para suas possíveis soluções. 

Observa-se que as diversas abordagens para desenvolver a EA, seguem as 

variadas tendências pedagógicas educacionais, pois a EA é uma das dimensões 

da educação. Dessa forma, uma EA com base na pedagogia libertadora de 

Paulo Freire parte da realidade dos estudantes, dos problemas socioambientais 

vividos por eles, por meio de um processo educativo dialógico para a 

transformação das relações de dominação da sociedade (Terossi; Santana, 

2010). 

Diversas práticas são possíveis para uma EA, mas é importante que elas 

considerem as dimensões sociocultural, política, econômica, ecológica, e os 

diversos saberes que a questão ambiental envolve. 

Sauvé (2005b) realizou um mapeamento que ela denominou de cartografia das 

práticas em EA, apresentando e analisando as diferentes concepções e práticas 

de EA. Com isso, a autora fez a identificação e caracterização de 15 (quinze) 

diferentes correntes em EA, onde considera como corrente “uma maneira geral 

de conceber e de praticar a educação ambiental” (Sauvé, 2005b), que possuem 

pontos específicos, particulares, e também pontos comuns (Quadro 1). 

Quadro 1 - Diversidade de correntes em EA, segundo Sauvé (2005b). 

Ite

m 
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/estétic

o 

imersão; 

interpretação; 

jogos sensoriais; 

atividades de 

descoberta 

2 
conservacionista 

/ recursista 
recurso 

adotar 

comportamentos de 

conservação; 

cognitivo; 

pragmático 

guia ou código 

de 

comportamentos
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desenvolver 

habilidades 

relativas à gestão 

ambiental 

; "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/estétic

o 

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 

holístico; 

orgânico; 

intuitivo; 

criativo 

exploração livre; 

visualização; 

oficinas de 

criação; 

integração de 
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dimensões do meio 

ambiente; 

desenvolver um 

conhecimento 

"orgânico" do 

mundo e um atuar 

participativo em e 

com o meio 

ambiente 

estratégias 

complementares 

9 biorregionalista 

lugar de 

presença; 

projeto 

comunitário 

desenvolver 

competências em 

ecodesenvolviment

o 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 meio 

ambiente 

intuitivo; 

afetivo; 

simbólico; 

espiritual; 

criativo/estétic

o 

estudos de 

casos; imersão; 

oficinas de 

criação; 

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/estétic

o 

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 

experiencial; 

sensorial; 

intuitivo; 

afetivo; 

simbólico; 

criativo 

relato de vida; 

imersão; 

exploração; 

introspecção; 

escuta sensível; 

alternância 

subjetiva / 
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mundo objetiva; 

brincadeira 

15 
desenvolviment

o sustentável 

recursos para o 

desenvolviment

o 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 

desenvolviment

o de sustentação 

e sustentável 

Fonte: Sauvé (2005b, p. 40-42). 

Considerando o quadro acima, podemos perceber a diversidade de correntes de 

EA identificadas por Sauvé (2005b), verifica-se que a concepção de meio 

ambiente se refere ao entendimento e como se propõe a relação com o meio 

ambiente. No parâmetro objetivo da EA é considerada a intenção central que se 

tem com a proposição da EA. Outro parâmetro destacado pela autora é o 

enfoque educativo que é usado na proposição da EA e, também as estratégias 

que são utilizadas para o desenvolvimento das atividades propostas de EA 

(Sauvé, 2005b). Estas correntes de EA se tornam um instrumento de análise da 

EA em diversos contextos, assim, as mesmas foram utilizadas como referencial 

teórico desta pesquisa. 

O presente artigo apresenta resultados da pesquisa de dissertação defendida 

no curso de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da 

Universidade Federal de Goiás-Goiás-Brasil, cujo objetivo era compreender 

como o conteúdo de ciências contribuía para a presença da Educação 

Ambiental, para isso, foi analisado como o tema Meio Ambiente é apresentado 

no livro didático adotado no PNLD, para os anos finais do ensino fundamental 

da EJA. 
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Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida na perspectiva de uma abordagem qualitativa 

sócio-histórica, que segundo Freitas (2002) envolve a compreensão do objeto 

de estudo de forma que inclua as relações envolvidas em todo o processo, 

como aspectos individuais e coletivos.  

Nessa vertente, realizou-se uma análise documental, tendo como corpus a 

coleção de livros didáticos, escolhida no PNLD-EJA de 2014, para os anos finais 

do ensino fundamental, pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) do 

Estado de Goiás – Brasil: a Coleção EJA Moderna. 

A coleção analisada destina-se aos estudantes matriculados nos anos finais do 

Ensino Fundamental na EJA - 2ª Etapa, possuindo quatro volumes, um volume 

para cada série (6º, 7º, 8º e 9º anos), e contendo todos os componentes 

curriculares em cada. O foco da análise dessa investigação foi o componente 

curricular de Ciências. 

Partindo do princípio que o LD é um instrumento de comunicação, utilizou-se o 

método de análise de conteúdo instituído por Bardin (2011), cuja técnica possui 

diferentes procedimentos sistemáticos e objetivos de análise, sendo usada para, 

também, “desmascarar a axiologia subjacente aos manuais escolares” (Bardin, 

2011, p. 37). 

Durante a análise foram realizadas as etapas necessárias para as inferências 

alcançadas ao final da investigação, como a pré-análise do material como um 

todo, a fim de organizar o objeto de estudo diante do foco proposto, a 

exploração mais minuciosa com um estudo mais detalhado, codificando, 

classificando e categorizando e, por fim, o tratamento e a interpretação dos 

resultados obtidos, no que tange a EA no componente curricular de Ciências. 
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Com o intuito de balizar o estudo, diante de referenciais teóricos que 

consolidam os resultados alcançados, foi elaborada uma ficha de análise a 

priori, baseando-se nas correntes de Sauvé (2005) considerando duas 

categorias. A primeira, considerada categoria A, compreende a concepção de 

meio ambiente, ou seja, a relação homem com o meio ambiente, a ser 

encontrada nos livros analisados, conforme representação na tabela 1 abaixo: 

Tabela 1. Categoria A – Concepção 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: Fonseca (2019). 
 

A segunda categoria utilizada para a análise envolveu as estratégias utilizadas 

para o desenvolvimento da EA, encontradas nos livros analisados, conforme a 

tabela 2, a seguir. 

 
Tabela 2. Categoria B – Estratégias. 

Parâmetro D – Estratégias 
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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: Fonseca (2019). 

Diante da análise de conteúdo utilizando-se as fichas elaboradas, surgiu a 

necessidade de uma outra categoria (a posteriori), constituída pelas imagens 
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expostas nos livros didáticos para facilitar a compreensão dos conteúdos. Essas 

imagens são compostas por: pinturas, fotografias, desenhos, figuras, charge, 

esquemas, quadros, gráficos e tabelas, totalizando um quantitativo de 399 

(trezentos e noventa e nove) imagens, ao longo de todos os capítulos, do 

componente curricular de ciências, em todos os volumes. A análise dessa 

categoria sustentou-se em busca de indícios da EA explícita ao observá-las. 

Dessa forma, com uma abordagem qualitativa, foram identificados os temas 

ambientais presentes no LD em questão, a partir de textos, atividades e 

imagens registrados em uma ficha elaborada para este fim. Esses registros 

passaram pela análise de conteúdo, tendo como referenciais as correntes de 

Sauvé (2005b). 

Com o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, apresenta-se o resultado 

da análise de conteúdo (Bardin, 2011), que teve como objetivo, investigar 

como o tema Meio Ambiente é abordado no livro didático de Ciências, da 

Coleção EJA Moderna, adotada no PNLD do ano de 2014, para os anos finais do 

ensino fundamental da EJA. 

Análise dos dados e discussão dos resultados 

Os livros didáticos analisados se estruturam de forma que cada volume possui 

os conteúdos de Ciências em torno de dois eixos temáticos, diferentes em cada 

série, a saber: a) 6º ano - „Identidade e Pluralidade‟ e „Alimentação‟; b) 7º ano 

- „Moradia‟ e „Saúde e Qualidade de Vida‟; c) 8º ano - „O País‟ e „A Sociedade 

Brasileira‟ e; d) 9º ano - „Trabalho‟ e „Desenvolvimento e Sustentabilidade‟.  

Para direcionar a análise dos eixos temáticos de cada volume, utilizou-se as 

fichas previamente construídas, citadas anteriormente, onde buscou-se por 

temáticas ambientais apresentadas de forma explícita, indicando a relação do 

homem com a natureza. 
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A organização de cada volume está estruturada em unidades com temas 

compostos por conteúdo, do componente curricular de Ciências. Estes, por sua 

vez, estão expostos em forma de textos, tabelas, imagens, box (caixas de 

textos), sendo que alguns destes são apresentados de forma visual mais 

destacada, chamando a atenção do leitor, além de por vezes, trazerem 

informações complementares acerca do assunto a ser estudado.  

Cada capítulo possui, também, atividades propostas, sobre o tema desenvolvido 

e textos complementares, sendo recortes de artigos de revistas publicadas 

nacionalmente. Ainda há uma seção indicando livros, sites e filmes para 

potencializar o aprendizado sobre o conteúdo em questão. 

Os resultados da análise das temáticas apresentadas nas obras, estão 

representados na tabela 3 abaixo, onde temos que “A” se refere ao espaço de 

Conteúdos teóricos do livro, “B” aos Boxes, “C” às Atividades,” D” aos Textos 

complementares, e “E” às Indicações de livros, site e filme: 

Tabela 3 - Número de vezes que aparece uma temática ambiental. 

Volu

me 
Unidade Conteúdo 

 
Box Atividades Texto 

complementar 
Indicações 

de livros, 

sites e filme 

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: Fonseca (2019). 
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Ao observar a tabela 3, constata-se que a temática ambiental surge mais 

explicitamente e em um número maior de vezes no texto dos conteúdos, 

representado pela letra A, e no volume do 6º ano. E, mais timidamente, em 

textos complementares e em indicações de livros, sites e filmes, sendo ao 8º 

ano a série com menor número de temáticas ambientais.  

Esses resultados chamam a atenção. No volume do 6º ano, ao aprofundarmos 

nas temáticas que surgem, nota-se que a unidade “Pluralidade e Identidade” 

apresenta uma quantidade significativa de conteúdo, uma vez que aborda 

temas como expedições do século XIX, biomas, alimentação, corpo humano. 

No volume do 8º ano, cujos eixos são “O País” e “A Sociedade Brasileira”, as 

poucas vezes que aparece a temática (quase metade do quantitativo no 6º 

ano) é preocupante, pois o Brasil é um país riquíssimo em recursos ambientais, 

foco de muitas disputas nesse tema, sendo de extrema importância a reflexão 

crítica acerca do assunto. 

Na continuidade da análise dos dados, ainda utilizando-se a ficha e 

considerando todas as partes estruturais ou seções dos volumes como 

conteúdo, box, atividades, texto complementar e „Indicações de livros, site e 

filme imagens‟, obteve-se o seguinte quadro: 
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Gráfico 1 – Concepções de Meio Ambiente nos volumes analisados. 

 

Diante desse quadro percebemos que as concepções presentes, na sua maioria, 

se enquadram nas correntes da EA conhecidas como tradicionais (SAUVÉ, 

2005b), concebendo o meio ambiente como um conjunto de problemas a serem 

resolvidos, requerendo uma série de habilidades para tal. 

Em relação a abordagem utilizada para a EA, encontrada na coleção analisada, 

observou-se uma variedade de abordagens no mesmo volume, em seções 

diferentes como no caso do volume do 7º ano representados, abaixo pela 

tabela 4 e na figura 1 e 2. 
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Tabela 4 – Abordagens utilizadas para a EA no volume 7 

A. Conteúdos 

Abordagem Fragmento do livro 
Recursista (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 (quando trata do 

consumo de 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 (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) 
 

Fonte: Fonseca, Shuvartz e Moreira. 
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Abordagens como moral/ética e sustentabilidade surgem de forma mais tímida, 

apenas nos livros do 8º ano e 9º ano, respectivamente, conforme demonstrado 

na tabela 5 e figura 3 logo abaixo. 

Tabela 5 – Abordagem moral/ética no volume 8. 

A. Conteúdos 

Abordagem Fragmento do livro 

Moral/ética (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) 

Fonte: Fonseca, Shuvartz e Moreira. 

Figura 3 – Abordagem Sustentabilidade no Box do volume 9. 

 

Fonte: AOKI, 2013, p. 289 

Diante destes achados, observa-se uma lacuna nos outros dois volumes, acerca 

dessas abordagens, corroborando uma vertente mais tradicional no decorrer da 

conclusão do ensino fundamental. 

Em se tratando das estratégias utilizadas para o desenvolvimento do ensino da 

EA sugeridas pelos livros analisados, obteve-se o gráfico 2 abaixo: 
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Gráfico 2 – Estratégias sugeridas nos livros analisados. 

 

Fonte: Fonseca (2019). 

Entre as estratégias propostas por Sauvé (2005b) na prática da EA, somente 3 

foram sugeridas pelos livros analisados, a saber: interpretação, estudo de caso 

e experimentação. Sem a indução de reflexões e corroborando com uma 

participação mais passiva dos estudantes, a maioria das abordagens partiram 

de interpretação de textos, mesmo tendo outras 35 possibilidades de 

estratégias para o desenvolvimento da EA. 
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Conforme mencionado no inicio desse percurso metodológico, durante a 

investigação, surgiu a categoria imagens. Partindo do pressuposto que as 

imagens podem favorecer para a percepção da realidade, identificamos que a 

maioria das utilizadas na coleção (69%) foram fotos, conforme representado no 

gráfico 3, contribuindo para uma percepção mais próxima do real, que os 

estudantes da EA possam ter acesso.  

Gráfico 3 – Representação das imagens na coleção analisada. 

 

Fonte: Fonseca (2019). 

Ao fim dessa análise, percebe-se a predominância das abordagens 

conservacionista/recursista, naturalista e resolutiva na coleção, objeto de 

estudo, sinalizando uma abordagem mais tradicional, segundo Sauvé (2005b). 

Porém, corrobora-se com Carvalho (2012) e Leff (2008) que ressaltam a 

necessidade de compreender a problemática ambiental para além de relações 

naturais, considerando aspectos sociais e culturais envolvidos no processo.  
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Assim, a abordagem da EA encontrada no livro didático adotado no PNLD EJA, 

para os anos finais do ensino fundamental é acrítica, de vertente tradicional que 

se contrapõe ao proposto pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

e às concepções freirianas (base curricular da EJA) que valoriza uma 

abordagem socioambiental crítica. 

Conclusão 

A análise do componente curricular de Ciências da Coleção EJA Moderna, nos 

revelou a presença das correntes de EA (2005b): naturalista; 

conservacionista/recursista; e resolutiva. Essas correntes são consideradas 

tradicionais, e propõem uma religação com a natureza, consideram o meio 

ambiente como recurso e um conjunto de problemas que precisam ser 

resolvidos. 

Para a reversão do cenário de crise ambiental que vivemos, é necessária uma 

EA com uma visão complexa do meio ambiente, considerando as relações 

sociais, econômicas, políticas, culturais e ecológicas, sendo crítica e tendo em 

conta também os múltiplos saberes que envolvem este campo de 

conhecimento.  

A perspectiva de EA apresentada no LD analisado se mostra incompleta, 

mostrando uma versão de mundo natural limitada, considerando poucas 

concepções de meio ambiente e utilizando poucas estratégias para abordagem 

do tema, contribuindo para a passividade do ser humano, no caso o educando 

da EJA que estará em contato direto com esse conhecimento. Nessa direção, a 

mudança de paradigmas em relação à vida e à natureza não acontecerá na 

escola, ou será desenvolvida em apenas uma direção simplista, impossibilitando 

a mudança de atitudes humanas. 
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Os trechos de EA destacados e analisados no conteúdo de Ciências da Coleção 

investigada não nos revelam como efetivamente é a prática de EA desenvolvida 

nas escolas, bem como sabe-se que o LD não é o bastante para provocar a 

reflexão sobre a temática. Mas os resultados encontrados nesta pesquisa, como 

a presença marcante de uma vertente tradicionalista e conservacionista, 

inviabilizando uma discussão mais crítica da crise ambiental atual, nos apontam 

os direcionamentos no ensino e aprendizagem, nos quais o LD será 

protagonista. Portanto, a formação dos educandos adultos, que concluirão sua 

escolaridade na EJA apresentará visões limitadas acerca de uma temática tão 

necessária e importante no mundo contemporâneo. 

Nesse sentindo, o formato como o meio ambiente faz-se presente no livro 

didático da EJA sinaliza uma apresentação do conteúdo de forma 

descontextualizada, incoerente com a proposta educacional para a EJA que está 

ancorada nos princípios freirianos. É preciso rever a construção epistemológica 

sobre meio ambiente e EA nos LD, trazendo a abordagem crítica para conceber 

as relações humanas com o meio ambiente, o que reflete também nas relações 

sociais e de desenvolvimento, fruto da produção da sociedade capitalista. 
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