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RESUMO 

 

Esta pesquisa está inserida na linha de Práticas Educativas do Mestrado Profissional 

em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo. Seu objetivo foi 

propor o desenvolvimento de práticas educativas aos docentes que atuam na 

educação de jovens e adultos da Escola Estadual de Ensino Fundamental “Virgínio 

Pereira”, localizada em Nova Almeida, Serra, ES, com vistas a estabelecer um diálogo 

entre os espaços de educação formal e não formal, por meio de abordagem criativa 

de conteúdos escolares, para a formação crítica e emancipatória dos alunos, na 

perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Definimos como problema de pesquisa a 

seguinte questão: como inserir práticas educativas que contribuam para a 

emancipação social e a participação cidadã dos alunos da educação de jovens e 

adultos da Escola Estadual de Ensino Fundamental “Virgínio Pereira”, levando em 

consideração os conteúdos escolares aplicados a essa modalidade? Para isso, 

trabalhamos com alunos da 5ª etapa da EJA, no desenvolvimento de abordagens 

interdisciplinares de conteúdos escolares de ciências e arte. Foram realizadas aulas 

de campo aos espaços da ”Ponte Velha” (Ponte João Pereira Loureiro) e do 

manguezal do Rio Reis Magos, localizados em Nova Almeida, na perspectiva da 

pedagogia histórico-crítica e da Educação Ambiental Crítica, as quais foram os 

fundamentos teórico-filosóficos desta pesquisa. Trata-se de uma pesquisa de 

natureza qualitativa, caracterizando-se como uma Pesquisa de Intervenção 

Pedagógica sendo, desta forma, finalizada com uma intervenção que valorizou os 

conteúdos prescritos pela Rede de Ensino e os espaços não formais que fazem parte 

da realidade social dos atores escolares, na perspectiva de constituir aprendizagens 

emancipatórias. A pesquisa conseguiu demonstrar que processos educativos, quando 

constituídos para dar voz aos seus sujeitos, logram êxito na transformação do olhar e 

na aproximação das relações. A intervenção desencadeou mudanças tanto no 

processo educacional em si quanto nas relações entre os atores escolares e o 

ambiente em seu redor, trazendo-o para a realidade escolar. Outros resultados foram 

superação dos desafios – tendo em vista a complexidade do processo – e a 

propositura de práticas que avançam nos modelos meramente expositivos. 

 

Palavras-chave: Pedagogia histórico-crítica. Espaços não formais. Educação  

ambiental crítica. Educação de jovens e adultos – EJA. 



 
 

ABSTRACT 

 

This research is inserted in the line of Educational Practices of the Professional 

Master's Degree in Humanities Teaching, of the Federal Institute of Espírito Santo. Its 

objective was to propose the development of educational practices for teachers who 

work in the Adult Education of the State School "Virgínio Pereira", located in Nova 

Almeida, Serra, ES, with the proposal of establishing a dialogue between the formal 

spaces and non-formal educational settings, through a creative approach to school 

contents, for the critical and emancipatory formation of students, in the perspective of 

historical-critical pedagogy. We define as a research problem the following question: 

how to insert educational practices that contribute to the social emancipation and 

citizen participation of the students of Adult Education of the State School "Virgínio 

Pereira", taking into account the school contents applied to this modality? For this, we 

worked with students of the 5th stage of the EJA (Adult Education), in the development 

of interdisciplinary approaches to science and arts school content in this series. For 

that, field classes were held at the "Ponte Velha" (João Pereira Loureiro Bridge) and 

at the Reis Magos mangroves, located in Nova Almeida, in the perspective of historical-

critical pedagogy. The research was guided theoretically and philosophically in the 

assumptions of Historical-Critical Pedagogy and Critical Environmental Education in 

the construction of educational practices committed to the interests of the popular 

classes. It is a qualitative research characterizing itself as a Pedagogical Intervention 

Research, being thus finalized with an intervention that values the contents prescribed 

by the Teaching Network and the non formal educational settings that are part of the 

social reality of the school actors, in the perspective of emancipatory learning. The 

research was able to demonstrate that educational processes, when constituted in the 

school context, giving voice to their school actors, succeed when they transform the 

look and horizontalize the relations. The intervention triggered transformations both in 

the educational process and in the relations among the participants, because it 

demanded the overcoming of the challenges - due to the complexity of the process - 

and the proposition of practices that advanced in the merely expository models. 

 

Keywords: School contents. Historical-Critical Pedagogy. Non-formal educational 

settings. Critical environmental education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento desta pesquisa de Mestrado Profissional está vinculado à minha 

trajetória de militância nos movimentos sociais na Cidade de Serra, ES, assim como 

às minhas experiências docentes em escolas públicas da rede estadual de ensino. 

 

No primeiro período de militância, alguns projetos de educação para jovens e adultos 

eram de iniciativa das entidades organizadas do movimento popular, das quais eu 

participava efetivamente e me engajava com a perspectiva de que fosse possível, por 

meio da educação, transformar, de alguma forma, as vidas daquelas pessoas que 

militavam por melhoria da qualidade de vida em suas comunidades.  

 

Nesse sentido, eram realizadas várias atividades junto às lideranças populares do 

Município da Serra, entre as quais citamos alguns projetos que priorizavam a 

participação das lideranças populares, tais como atividades em dias de domingo, 

abordando conteúdos que problematizassem suas vivências cotidianas nas relações 

comunitárias. Assim, oficinas de produção de textos oficiais, de oratória, de 

matemática básica, entre outras eram oferecidas com o propósito de qualificar as 

intervenções daquelas lideranças nas suas lutas nos bairros. 

 

Os resultados eram animadores, porque, de fato, podíamos observar avanços 

qualitativos nas intervenções das lideranças junto aos seus grupos e representantes 

dos órgãos públicos, dos poderes constituídos. Além disso, eram perceptíveis o 

interesse e o desejo que as lideranças tinham em adquirir novos conhecimentos. 

 

No entanto, muitas lideranças sequer eram alfabetizadas ou tinham pouco contato 

com o saber escolar, ao longo de suas vidas. Este era um fato de grande preocupação 

por parte dos organizadores dos programas de educação, ofertados àquelas 

lideranças. Isso, porque grande parte delas não tinha a escolarização básica, o que 

dificultava o progresso em debates relevantes para suas possíveis intervenções em 

busca de qualidade de vida. 
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Como poderia, por exemplo, uma liderança popular escrever um texto de protesto para 

organizar uma manifestação se não sabia ler e escrever? Como poderia compreender 

os investimentos explicados e propor alterações, por exemplo em propostas 

orçamentárias, se não sabia fazer cálculos básicos? Apesar de variáveis dessa 

natureza não inviabilizarem o programa ou o movimento popular, elas nos levaram a 

repensar o programa, de forma a incluir conteúdos básicos, na formação desses 

sujeitos, que pudessem se aproximar dos saberes formais escolares. 

 

Em outra etapa de minha vida, com boas experiências dos movimentos sociais, migrei 

para a educação pública da rede estadual de ensino, me efetivando como docente da 

disciplina de língua portuguesa para o ensino médio, que tem como público-alvo 

jovens entre 14 e 17 anos de idade. Relacionava-me com inquietude com as propostas 

curriculares, com as quais deveria trabalhar, pois me pareciam “conteúdos mortos”, 

distantes da vivacidade da juventude e de suas realidades sociais e culturais. Isso me 

estimulava a planejar aulas que contemplassem a aplicação dos conteúdos formais à 

realidade dos alunos, de forma crítica. 

 

Pouco tempo depois, optei por realizar um processo seletivo para a gestão escolar, 

de uma escola considerada grande, da rede estadual, que ofertava ensino médio 

regular, EJA e cursos técnicos subsequentes. Trata-se de uma escola diversa e 

complexa, pelo elevado quantitativo de alunos matriculados, pela ausência de 

estrutura, e outras questões não menos relevantes. No entanto, apesar dessas 

adversidades, muitos projetos foram desenvolvidos nesse período, como a elaboração 

da Proposta Político-Pedagógica da escola, com a participação dos segmentos 

escolares, a formação do grêmio estudantil, a revitalização do conselho de escola, 

entre outros que contribuíram para tornar a escola mais democratizada. 

 

A referida unidade era considerada uma escola “trânsito”, pois os alunos matriculados 

residiam em vários bairros da cidade de Serra, dificultando os diálogos com as 

comunidades locais acerca da educação, fato que também influenciou para que pouco 

tempo depois eu me transferisse para uma escola bem menor, mais periférica, cujos 

alunos matriculados pertenciam às famílias que residiam nas comunidades locais. 

Assim, passei a ocupar a direção escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

“Virgínio Pereira”, localizada em Nova Almeida, Serra, ES. 
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Estava motivada a compor a gestão de uma escola em condições reais de realizar 

projetos junto às comunidades locais, além da escolar, na perspectiva de contribuir 

para a qualidade da educação pública, valorizando os espaços educativos locais 

disponíveis, as histórias da região, de sua ocupação, de seus povos, a partir do “chão 

da escola”, ou seja, dos docentes e discentes e suas experiências, dos conteúdos 

escolares, da estrutura disponível e da capacidade da escola reunir sujeitos para 

contribuir para a sua formação. 

 

Dessa forma, considerando vários fatores favoráveis, iniciamos um diálogo com os 

docentes acerca de suas práticas educativas, uma vez que era relatado pelos alunos 

que as aulas eram “desestimulantes”, “repetitivas” “cansativas”. 

 

A problemática decorreu dos desafios de pensar aulas para alunos jovens e adultos, 

que construíssem sentido para eles, que valorizassem sua realidade social, cultural, 

ambiental, ao mesmo tempo em que valorizassem os espaços educativos nos quais 

estavam inseridos, sem perder de vista a importância dos conteúdos escolares 

instituídos no âmbito escolar, estabelecendo um estreito vínculo entre estes e a 

efetivação de práticas educativas emancipatórias. 

 

A partir dessas questões, chegamos ao nosso problema de investigação: Como inserir 

práticas educativas que contribuam para a emancipação social e a participação cidadã 

dos alunos da educação de jovens e adultos na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental "Virgínio Pereira”, levando em consideração os conteúdos escolares 

atinentes a essa modalidade? 

 

Em face dessa dúvida metódica norteadora, formulamos outros questionamentos que 

podem nos ajudar a explorar com mais fôlego o problema de pesquisa: De que modo 

devemos propor práticas pedagógicas emancipatórias, críticas e cidadãs, valorizando 

os espaços educativos não formais locais, considerando os conteúdos escolares da 

educação formal? Como estreitar a relação da escola com espaços de educação não 

formal, na perspectiva de propor práticas educativas emancipatórias? Quais espaços 

educativos não formais reúnem mais potencialidades para propor tais práticas? Como 

a pedagogia histórico-crítica ajuda na proposição de tais práticas emancipatórias aos 

alunos da EJA? 
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Esta pesquisa não pretende responder a todas estas questões de modo conclusivo, 

mas buscará compreender a totalidade desta temática de forma crítica, abordando 

estudos similares e seus resultados, para difundir conhecimentos científicos sobre o 

tema e propor material educativo que estimule os profissionais da educação a pensar 

suas práticas na perspectiva de sua reelaboração, a partir de sua realidade local. 

 

Algumas estratégias de mobilização para realização da pesquisa estão focadas nos 

debates com professores e alunos da EJA da Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Virgínio Pereira acerca das aulas ministradas, visitas monitoradas em espaços 

educativos não formais, bem como leituras e releituras dos conteúdos escolares da 

referida modalidade. 

 

Dessa forma, esta pesquisa tem como objetivo geral propor práticas educativas 

emancipatórias1, críticas e cidadãs, a partir dos conteúdos escolares aplicados aos 

alunos da EJA da Escola Estadual de Ensino Fundamental Virgínio Pereira, 

considerando os espaços educativos não formais da região de Nova Almeida, Serra, 

ES, a partir dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica. 

 

Como objetivos específicos, o projeto de pesquisa se propõe a: 

 Identificar espaços não formais de educação em Nova Almeida, Serra, ES, com 

levantamentos históricos, sociais e culturais, que propiciem um processo 

pedagógico, estabelecendo diálogo com os espaços formais da educação;  

 Desenvolver junto aos educadores e educandos da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Virgínio Pereira, debates e atividades pedagógicas, que 

estimulem a consolidação de práticas educativas, baseadas na pedagogia 

histórico-crítica e na educação ambiental crítica, que valorizem espaços 

educativos não formais dialogando com os conteúdos escolares;  

 Avaliar a proposta metodológica fundada na pedagogia histórico-crítica (PHC), 

                                                           
1Trabalhamos em nossa pesquisa com o conceito de emancipação em Marx que está fundamentado na 
superação da ordem do capital e na transformação da ordem social para a emancipação e efetivação humana. 

Significa pensar a história da sociedade capitalista e, principalmente, sua transformação revolucionária a partir 
da capacidade de auto-organização do proletariado, de sua autodeterminação política e de seu papel ativo na 
história. 
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a partir da disciplina de ciências, coadunada à disciplina de arte, com foco na 

educação ambiental crítica; 

 Desenvolver material educativo que contribua para a efetivação de práticas 

educativas emancipatórias, críticas e cidadãs, para alunos da EJA da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Virgínio Pereira, localizada em Nova Almeida, 

Serra, ES, valorizando o protagonismo local. 

 

É importante destacar que a pesquisa realizou suas etapas de investigação junto à 

disciplina de ciências e arte, com os alunos da 5ª etapa da EJA, considerando sua 

estrutura curricular que envolve questões ambientais e a diversidade dos alunos. A 

pesquisa está embasada pedagogicamente nos pressupostos da pedagogia histórico-

crítica e cientificamente na pesquisa do tipo intervenção pedagógica, a qual propõe 

ações interventivas por meio de práticas pedagógicas, na perspectiva de inovar, 

modificar uma realidade. 
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2 DIALOGANDO COM OS PARES 

 

Considerando o foco da pesquisa, buscamos neste capítulo apresentar outros 

estudiosos do tema e suas abordagens de forma a adensar nossas discussões. As 

buscas se deram em bancos de dados eletrônicos, a partir das categorias de análises 

que serão problematizadas na pesquisa, sendo as principais: práticas educativas 

embasadas na pedagogia histórico-crítica, educação ambiental crítica e contribuições 

dos espaços educativos não formais para práticas educativas emancipatórias. 

 

As categorias de análise de nossa pesquisa apareceram em muitos autores, em 

diversos tipos de trabalhos, como teses, dissertações, monografias, artigos, no 

entanto, a busca foi focada em dissertações de mestrado e teses, considerando o 

aprofundamento da pesquisa com melhor percepção de resultados. Cumpre destacar 

que as teses de doutorado aparecem em menor quantidade, a partir das categorias 

de análises desta pesquisa. 

 

O critério de busca, no primeiro momento, foi identificar textos que se aproximassem 

da nossa pesquisa sob vários olhares como: pressupostos teóricos, metodologia da 

pesquisa, a elaboração de produtos, a identificação com os lugares, pessoas, objetos 

pesquisados, entre outras aproximações de interesse. 

 

É importante destacar que a busca por outros trabalhos que dialogam com a nossa 

pesquisa, em vários sítios eletrônicos, se deparou com algumas limitações como a 

indisponibilidade dos textos, considerando o período de publicação, dificuldade para 

acessar bibliotecas virtuais, o sistema de filtro de dados bastante complexo, entre 

outros. 

 

Dessa forma, alguns trabalhos que chamaram a atenção a partir dos títulos não 

puderam ser acessados. Concluímos a pesquisa nos sítios eletrônicos, com a 

visualização de vinte e seis trabalhos acadêmicos, nos bancos de teses e dissertações 

de diversas universidades e CAPES que, de alguma forma, se aproximavam da nossa 

investigação. 

 

À primeira vista fomos atraídos pelos títulos e palavras chaves e posteriormente nossa 
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atenção focou o objeto de pesquisa, a aproximação com as bases teóricas, a 

metodologia, os objetivos e conclusões. Dessa forma, das vinte e seis pesquisas 

localizadas, finalizamos com treze trabalhos acadêmicos selecionados com base nas 

categorias de análises de nossa pesquisa. Apresentamos no Quadro 1 o resultado do 

primeiro levantamento. 

  

Quadro 1: Todas as categorias de Análise 
(continua) 

 
Título 

 
Autor 

 
Categoria 

 
Ano de 

publicação 
 

 
Origem 

 
A Função Social da 

Escola, o Papel do 
Professor e a 

relevância do 
conhecimento 

Científico na 
Pedagogia Histórico-
Crítica. 

 

 
POSSAMAI, 

Clarívia Fontana 

 

 
Dissertação 

de Mestrado 
em Educação  

 
2014 

 
Universidade do Sul de 

Santa Catarina. 

 
Aulas de Campo na 
Perspectiva Histórico-

Crítica: Contribuições 
para os espaços de 

Educação não formal. 

 
PAVANI, Elaine 
Cristina Rossi 

 
Dissertação 
de Mestrado 

 
2013 

 
Programa de Pós-
Graduação em 

Educação em Ciências 
e Matemática do 

Campus Vitória do 
Instituto Federal do 

Espírito Santo. 
 

 
Catarse e Educação: 

Contribuições de 
Gramsci e o 
Significado na 

Pedagogia Histórico-
Crítica. 

 

 
CARDOSO, 

Mário Mariano 
Ruiz 

 
Dissertação 

de Mestrado 
em Educação 

 
2014 

 
Programa de Pós-

graduação em 
Educação da 
Universidade Federal de 

São Carlos, campus 
Sorocaba. 

 
Em busca de uma 
Práxis em Educação 

Ambiental Crítica: 
Contribuições de 

Alguns Pesquisadores 
do Brasil. 

 
DIAS, Bárbara 
de Castro 

 
Dissertação 
de Mestrado 

em Educação 

 
2013 

 

 
Programa de Pós-
graduação 

Stricto Sensu em 
Ensino de Ciências 

doCampus Nilópolis do 
Instituto Federal de 

Educação,Ciência e 
Tecnologia do Rio de 
Janeiro. 
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(continua) 

 
Título 

 

 
Autor 

 
Categoria 

 
Ano de 

publicação 

 

 
Origem 

 
Aulas de Campo: 

Uma Proposta para o 
Ensino de Ciências 

que tenha como Eixo 
Integrador a 

Educação Ambiental 
Crítica. 
 

 
NASCIMENTO, 

Flávia Nessrala 

 
Dissertação 

de Mestrado 
Profissional 

 
2015 

 
Programa de Pós-

Graduação em Educação 
em Ciências e 

Matemática – Campus 
Vitória do Instituto Federal 

do Espírito Santo. 

 

Conscientização 
ambiental: Proposta 

de Atividades em 
espaços formais e 
não formais de Ensino 

  

 

JARDIM, 
Luciana Maria 

Bastos 

 

Dissertação 
de Mestrado 

Profissional 

 

2014 
 

Centro Universitário 
Anhanguera de Niterói – 

UNIAN. 

 
As trilhas Ecológicas 
Como Proposta 

Educativa em 
Espaços Educativos 

não Formais. 

 
PIN, José 
Renato 

 
Dissertação 
de Mestrado 

Profissional 

 
2014 

 
Programa de Pós-
Graduação em Educação 

em Ciências e 
Matemática – Campus 

Vitória do Instituto Federal 
do Espírito Santo. 

 

Espaços não formais 
de Ensino: 
Contribuições de uma 

Ação Formativa para 
a prática de 

Professores de 
Ciências. 

 

 

SANTOS, 
Adriana de 
Souza 
 

 

Dissertação 
de Mestrado 

 

2016 
 

Programa de Pós-
graduação em Ensino de 
Ciências Naturais e 

Matemática da 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. 

 

Por uma Educação 
Ambiental Histórico-

Crítica na Escola. 
 

 

JUNQUEIRA, 
Juliana Neves 
 

 

Tese 
 

2014 
 

Faculdade de Ciências da 
Universidade Estadual 

Paulista, UNESP, 
Campus de Bauru. 

 

 

O Conhecimento em 
biologia na Educação 

de Jovens e Adultos:  
Aproximações com a 
Pedagogia Histórico-

Crítica. 
 

 

CANCELLARA, 
Carlos 

Henrique 
Palladino 
 

 

Dissertação 
de Mestrado 

em Ciências 
 

 

2017 
 

 

Pós-Graduação em 
Educação para Ciência, 

Faculdade de Ciências, 
Universidade Estadual 
Paulista-UNESP/ Campus 

Bauru. 
 

 

Educação Ambiental 
no Ensino Fundamen-
tal: Um estudo da Prá-

tica Pedagógica em 
uma Escola Municipal 

de Palmas– TO 
 

 

LOUREIRO, 
Denise Gomes 
 

 

Dissertação 
de Mestrado 
em 

Educação 

 

2009 
 

 

Universidade de Brasília  
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Após aprofundamento da leitura das treze pesquisas selecionadas, privilegiamos o 

trabalho com aquelas apresentadas à UFES – Universidade Federal do Espírito Santo 

e do IFES – Instituto Federal do Espírito Santo, no Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática – Educimat, considerando os aspectos 

regionais, sociais, culturais, produtos educacionais e demais fatores que as 

aproximaram de nossa investigação. 

 

De alguma forma, as categorias de análise estão também associadas a outras, o que 

as aproxima ainda mais de nossa pesquisa. Por exemplo, há autores que abordam a 

questão da educação ambiental crítica a partir da pedagogia histórico-crítica; ou a 

realização de aulas de campo em espaços educativos não formais na perspectiva 

crítica, entre outras aproximações associadas. O recorte das treze pesquisas nos 

levou à seleção de quatro autores, cujos textos se identificaram com a nossa 

investigação, de vários pontos de vista. A seguir, apresentamos as quatro pesquisas 

 
Título 

 
 

 
Autor 

 
Categoria 

 
Ano de 

publicação 

 

 
Origem 

 

Biodiversidade como 
tema para a educação 

ambiental: Contextos 
Urbanos, sentidos 
atribuídos e 

possibilidades na 
perspectiva de uma 

educação ambiental 
crítica. 

 

 

THIEMANN, 
Flávia Torreão 

Corrêa da Silva 
 

 

Tese  
 

 

2013 
 

 

Universidade Federal de 
São Carlos – Centro de 

Ciências Biológicas e da 
Saúde 
 

 

 

A Utilização de 
Espaços não formais 

na Abordagem da 
Educação Ambiental 
com alunos de 04 e 

05 anos de um Centro 
de Educação Infantil 

no Município de 
Vitória – ES. 

 
 
 

 
 

 

FILHO, João 
Moreira Dutra 
 

 

Dissertação 
Mestrado em 

Educação 

 

2015 

 

Faculdade Vale do 
Cricaré  
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selecionadas, suas aproximações e distanciamentos de nossas investigações e 

buscamos aprofundar alguns debates a partir de seu estudo: 

 

Quadro 2: Categorias de análises selecionadas 

 
Título 

 
Autor 

 
Categoria 

 
Ano de 

publicação 

 

 
Origem 

 
1) Aulas de Campo: 

Uma Proposta para o 
Ensino de Ciências que 
tenha como Eixo 

Integrador a Educação. 
 

 
NASCIMENTO, 

Flávia Nessrala 
 
 

 
 

 
Dissertação 

de Mestrado 
Profissional 

 
2015 

 
Programa de Pós-

Graduação em 
Educação em Ciências e 
Matemática – Campus 

Vitória do Instituto 
Federal do Espírito 

Santo. 
 

 
2) Por uma Educação 

Ambiental Histórico-
Crítica na Escola. 
 
 

 
JUNQUEIRA, 

Juliana Neves 
 

 
 

 
Tese 
 

 
2014 

 

 
Faculdade de Ciências 

da Universidade 
Estadual Paulista, 

UNESP, Campus de 
Bauru. 
 

 

3) A função social da 
escola, o papel do 

professor e a relevância 
do conhecimento 
científico na Pedagogia 

Histórico-Crítica. 
 

 

POSSAMAI, 
Clarívia 

Fontana 
 
 

 
 

 

Dissertação 
de mestrado 
 

 

2014 
 

 

 

Universidade do Sul de 
Santa Catarina 
 
 

 
4) O conhecimento em 

biologia na Educação 
de Jovens e Adultos: 

Aproximações com a 
Pedagogia Histórico-

Crítica. 

 
CANCELLARA, 

Carlos 
Henrique 

 
Dissertação 

de Mestrado 
em Ciências 

 
2017 

 
Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” – Bauru 

– SP. 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

O primeiro trabalho selecionado foi a dissertação de Flávia Nessrala Nascimento, 

com o título: “Aulas de Campo: Uma Proposta para o Ensino de Ciências que tenha 

como Eixo Integrador a Educação Ambiental Crítica”, apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática do IFES, Campus Vitória, 

Espírito Santo, publicada em 2015. 

 

No trabalho, a autora visa a demonstrar a potencialidade dos espaços educativos não 

formais de alguns municípios, tendo como base a educação ambiental crítica. Assim 
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como na nossa pesquisa a autora utiliza como referenciais teóricos Dermeval Saviani, 

que apresentou as bases teóricas da PHC e Carlos Frederico Loureiro, que apresenta 

as bases conceituais da educação ambiental crítica. Sua pesquisa é de natureza 

qualitativa e busca auxiliar na construção de consciência socioambiental dos alunos. 

 

Para tanto, a autora propõe que os professores realizem aulas de campo com alunos 

do ensino fundamental, do segundo ciclo. Por se tratar de um mestrado profissional, 

a autora propõe ao final da pesquisa a apresentação de um guia didático. 

 

Essa pesquisa dialoga com a nossa investigação quando propõe a realização de aulas 

de campo visando a estabelecer vínculos entre os espaços educativos não formais e 

a escola, de forma a possibilitar a constituição de saberes significativos para os 

alunos, valorizando e inserindo no seu cotidiano escolar, sua realidade social, 

conforme a autora afirma: 

 

 [...] quando bem planejadas e exploradas, as aulas em espaços educativos 
não formais proporcionam uma aprendizagem com mais sentido, com a 
possibilidade didática de problematizar, de relatar práticas de 

demonstrações investigativas, contextualização dos conteúdos, práticas de 
sustentabilidade e de educação ambiental transformadora (NASCIMENTO, 

2015, p. 36). 

 

A autora propõe isso na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que preconiza a 

conscientização tendo como ponto de partida a prática social dos sujeitos. 

 

Sua pesquisa é de natureza qualitativa, apoiando-se no ambiente natural como fonte 

direta de dados, sendo caracterizada como um estudo de caso, fato que distancia sua 

pesquisa da nossa, uma vez que propomos uma pesquisa qualitativa, participante, 

com intervenção pedagógica, considerando que ao final do processo será 

apresentada uma proposta de práticas educativas. 

 

Além disso, Nascimento (2015) foca seu trabalho exclusivamente no ensino de 

ciências para a educação ambiental crítica, enquanto nossa pesquisa realiza um 

trabalho a partir da disciplina de ciências para investigar e demonstrar práticas 

pedagógicas críticas, em diálogo com a disciplina de arte, embasadas na PHC, que 

possam ser trabalhadas em todas as áreas de conhecimento. 
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O segundo trabalho selecionado é uma tese de Juliana Neves Junqueira, com o título: 

“Por uma Educação Ambiental Histórico-Crítica na Escola”, publicada em 2014, 

apresentada à Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista – Unesp, 

Campus Bauru. 

 

No seu trabalho, a autora analisa as possibilidades de inserção curricular da educação 

ambiental nas escolas de educação básica no Brasil, na perspectiva crítica. Sua 

abordagem tem como fundamentações filosóficas a perspectiva marxista da 

pedagogia histórico-crítica, de Dermeval Saviani e, se propõe a pensar a 

transformação da realidade socioambiental a partir desses pressupostos. A autora, na 

sua pesquisa se propõe a: 

 
[...] identificar elementos da Pedagogia Histórico Crítica que podem contribuir 

para a inserção da educação ambiental na educação básica. Em seguida, 
identificaremos elementos para análise da inserção da educação ambiental 
nos currículos escolares (JUNQUEIRA, 2014, p. 18). 

 

E, a partir dessa proposta, a autora se dispõe a problematizar acerca da configuração 

de uma educação ambiental histórico-crítica, como importante “compreensão de que 

a inserção da educação ambiental na escola somente poderá fortalecer-se e 

consolidar-se pela mão de uma educação ambiental histórico-crítica” (JUNQUEIRA, 

2014, p. 18).  

 

Como terceiro trabalho apresentamos uma dissertação de mestrado em educação, de 

Clarívia Fontana Possamai, cujo título é “A função social da escola, o papel do 

professor e a relevância do conhecimento científico na pedagogia histórico-crítica”. 

Sua pesquisa foi apresentada à Universidade do Sul de Santa Catarina em 2014. 

 

Sua investigação tem como objeto o estudo da pedagogia histórico-crítica na 

perspectiva da análise de sua contribuição para o entendimento da função social da 

escola, do papel do professor e da relevância do conhecimento científico, com bases 

na pedagogia histórico-crítica, aproximando-se de nosso estudo por ser pautada no 

materialismo histórico dialético de Karl Marx. Diferentemente de nossa investigação, 

a autora desenvolveu seu estudo com natureza bibliográfica e não realiza abordagens 

acerca da educação ambiental em seus estudos. 
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O quarto trabalho selecionado foi o de Carlos Henrique Cancellara. Trata-se de uma 

dissertação de mestrado em educação apresentada à Faculdade de Ciências da 

Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”, Bauru, São Paulo, publicada 

em 2017. Sua pesquisa tem como foco a análise da visão dos alunos da educação de 

jovens e adultos sobre a disciplina de ciências, compreendendo qual a relação dos 

docentes com os conhecimentos da área, a partir dos pressupostos da pedagogia 

histórico-crítica. 

 

O autor observou turmas de ensino médio de uma escola estadual de São Paulo por 

cerca de três meses, com apresentação de questionários e grupos focais. Assim como 

na nossa pesquisa, o autor pensa a relevância dos pressupostos teóricos da 

pedagogia histórico-crítica para desmitificar um ensino pautado numa concepção 

pragmática e utilitária do conhecimento e fomenta a possibilidade de se pensar 

mudanças nas práticas de ensino, para que à luz dos pressupostos da PHC, seja 

possível promover uma educação humana emancipatória aos alunos da educação de 

jovens e adultos. 

 

O autor também desenvolve sua observação a partir dos cinco passos apontados por 

Saviani (1993), que são a prática social, a problematização, a instrumentalização, a 

catarse e a prática social modificada, no entanto não atua com conceitos da 

intervenção pedagógica, apenas de acompanhamento dos processos realizados. 

 

Esse aporte teórico estudado, enriqueceu nosso campo de investigação e possibilitou-

nos compreender a relevância do tema que abordamos em nossa pesquisa. Algumas 

pesquisas possibilitam olhares muito mais próximos do nosso campo de visão, acerca 

de suas fundamentações teóricas, perspectivas, temas focados, entre outros 

aspectos.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Nossa pesquisa se desenvolveu a partir dos sujeitos de uma realidade escolar, que 

vivenciam cotidianamente práticas educativas desenvolvidas num formato tradicional 

de ensino que, normalmente, valorizam a transmissão/assimilação de conteúdos 

escolares, mesmo que estes não sejam relevantes para a realidade social dos alunos. 

 

Entendemos que as pesquisas, quando estão vinculadas a uma realidade social, que 

demanda melhorias e inovações, podem contribuir para mudanças e maximizar a 

aprendizagem. Por isso, priorizamos o envolvimento de professores e alunos da 

educação de jovens e adultos, nas diversas etapas de investigação sempre na 

perspectiva de pensar e propor ações que modificassem a realidade observada. 

Nesse sentido, optamos por trabalhar nas bases teóricas da Pesquisa Intervenção 

Pedagógica, que é uma metodologia que se reporta às pesquisas para além do 

processo investigativo de objetos, sujeitos ou fenômenos, mas se propõe também a 

planejar e implementar práticas pedagógicas inovadoras. 

 

Alguns autores, defensores das pesquisas do tipo intervenção pedagógica, enquanto 

apropriada às ações no contexto da educação, argumentam acerca de sua relação 

epistemológica com o pensamento dialético marxiano, pois neste método 

 
“parte-se de uma realidade objetiva tal como se a percebe e dela se extraem 

conceitos abstratos, por meio dos quais, posteriormente, volta-se a analisar 
essa realidade, chegando ao que Marx (1993) denominou de concreto 

pensado, ou seja, à realidade teoricamente analisada (DAMIANI, 2012, p. 6). 

 

Dessa forma, segundo Damiani, as pesquisas do tipo intervenção pedagógica são 

caracterizadas como pesquisas aplicadas, pois de dão no “mundo real” a partir da 

apropriação do concreto, da realidade dos sujeitos, mediada por categorias de 

análises abstratas, seguidas de ações que “interferem” nos processos de 

aprendizagens dos sujeitos que dela participam, com posteriores avaliações. 

 

Ela se funda nas bases teóricas da investigação qualitativa, em uma abordagem 

sócio-histórica, pois segundo Freitas essa abordagem “percebe os sujeitos como 

históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura como criadores de ideias e 
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consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realidade social, são ao mesmo 

tempo produzidos e reproduzidos por ela” (FREITAS, 2002, p. 22). 

 

Nessa perspectiva, Freitas defende que o pesquisador também faz parte da situação 

de pesquisa, sendo impossível ser neutro, estando suas ações passíveis de análises, 

pois o pesquisador está no processo de aprendizagem, de transformações, também 

se ressignificando. 

 

A pesquisa qualitativa de caráter sócio-histórico pretende a “compreensão dos 

comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos da investigação” (Freitas, 2002, 

p. 27) correlacionada ao contexto do qual fazem parte, não sendo viável estudar ação 

humana fora de suas relações com o social. 

 

Damiani (2013) discute a questão do termo intervenção, pautada na necessidade de 

superar uma visão pejorativa do termo. Segundo ela, falar de intervenção na 

educação, soa como algo “autoritário”, “imposto”, que “compromete a liberdade”. 

 

Quando a autora discute sobre pesquisa do tipo intervenção, refere-se ao método, 

que não pode ser confundido com relatos de experiências ou projetos de extensão, 

artigos e outros similares, mas sim à pesquisa aplicada. Esse tipo de pesquisa 

resguarda aspectos das pesquisas acadêmicas, apontando a necessidade de ações 

propositivas que visam à solução de problemas práticos, que podem melhorar práticas 

pedagógicas, pois ocorrem no âmbito da educação e suas instituições de ensino, 

portanto, as pesquisas do tipo intervenção pedagógica, 

 
 [...] são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 

interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, 
melhorias, nos processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam 
– e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências (DAMIANI, et al. 

2013, p.57). 

 

A pesquisa intervenção não obriga os sujeitos investigados a uma condição 

emancipatória, mas pode conduzi-los a isso, uma vez que participam das etapas 

investigativas e interagem com a realidade investigada, podendo favorecer ações que 

intervêm para a melhoria dessa realidade. Nesse sentido, tomamos de assalto alguns 

dos pressupostos da pesquisa-ação, em que os sujeitos da investigação participam 

ativamente na escolha do tema e na elaboração da prática social final – no nosso 
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caso, o produto educacional, seu teste e reformulação para aplicação constante. Os 

sujeitos da pesquisa participam ativamente, de modo que desenvolvem suas 

potencialidades de apropriação do conhecimento historicamente validado, além de 

criar condições de construção/validação de novos conhecimentos e estratégias de 

ação – elementos relevantes no processo de emancipação social. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

A pesquisa do tipo intervenção pedagógica propõe, como método, o planejamento e 

a implementação de uma interferência e a avaliação de seus efeitos, sendo necessária 

a separação dos componentes método da intervenção (método de ensino) e o método 

de avaliação da intervenção. 

 

No primeiro elemento (método de intervenção), Damiani (2013) aponta a importância 

de que haja descrição detalhada das intervenções em sala de aula. Descrevendo o 

método de ensino aplicado, os motivos da adoção de práticas diferentes, como as 

aulas foram planejadas. O pesquisador, nesse momento, deve evitar, no seu relatório, 

a descrição de sua atuação enquanto pesquisador e ater-se apenas ao processo da 

atuação do professor (agente da intervenção). Esse momento deve ser detalhado, 

podendo ser inseridos recursos como protótipos, que possam exemplificar as ações 

pretendidas no processo interventivo. 

 

No processo de avaliação da intervenção, é pretendido descrever os instrumentos de 

coleta e análise de dados utilizados para capturar os efeitos da intervenção. Nesse 

momento, segundo Damiani (2013), o pesquisador deve apresentar esses 

instrumentos justificando seu uso a partir de ideias provenientes da teoria 

metodológica. Nessa etapa, é importante a explicitação clara do caráter investigativo 

da intervenção, focando na atuação do pesquisador (autor).  

 

Acerca do processo avaliativo, este deve ocorrer em momentos diferenciados: 

avaliação acerca dos achados relativos aos efeitos da intervenção sobre os 

participantes e os achados relativos à intervenção propriamente dita. 
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Nesse sentido, em nossa pesquisa, adotamos os procedimentos sugeridos pela 

metodologia da pesquisa do tipo intervenção pedagógica, nos aproximando ao 

máximo de suas descrições, resguardando as especificidades de nossa investigação. 

 

É importante destacar que a pesquisadora é sujeito participante da pesquisa e se 

insere nas proposições interventivas enquanto pessoa envolvida com os processos 

de ensino e aprendizagem daquele contexto escolar. A metodologia prevê essa 

participação, bem como procedimentos rigorosos que permitem a análise dos dados 

da intervenção proposta conjuntamente. 

 

As descrições das etapas (aulas interventivas) de nossa pesquisa são realizadas com 

detalhes, no entanto, como trabalhamos com a Pedagogia Histórico-Crítica para 

intervir e propor práticas educativas emancipatórias, optamos por descrever 

detalhadamente as etapas interventivas (aulas) considerando conteúdos 

programados, planos de aula, recursos aplicados, falas dos sujeitos, observações e 

proposições. As avaliações foram feitas no contexto das aulas, ao final do processo 

da pesquisa. Ou seja, agrupamos duas categorias de avaliação propostas pela 

metodologia da pesquisa do tipo intervenção pedagógica em um processo único de 

avaliação: descrevendo os efeitos da intervenção nos sujeitos participantes, 

juntamente com a avaliação dos achados dos efeitos da intervenção propriamente 

dita. 

 

O Quadro 3 apresenta todas as etapas/momentos que a nossa pesquisa percorreu: 

 

Quadro 3 – Descrição das etapas da pesquisa 
(continua) 

 

ETAPA /MOMENTO 

 

OBJETIVO 

 

PÚBLICO ALVO/ 

PARTICIPANTES 

 

Análise bibliográfica 

 

Levantamento e escolha dos aportes 
teóricos para realização da pesquisa 

 

 

Pesquisadora 

 
Diálogo com os 
sujeitos participantes 

da pesquisa 

 
Apresentação da pesquisa e 
validação do espaço não formal a ser 

trabalhado 

 

 
Professores da EJA 
Pesquisadora e pedagogas 
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(continua) 

 
Atividade de 

formação 

 
Trabalhar formação com professores 

sobre os pressupostos da PHC 
 

 
Professores da EJA, pesquisadora 

e pedagogas 

 
Aplicação de 

questionário – sala 
de aula 

 
Fazer levantamento prévio sobre o 

conhecimento dos alunos sobre o 
ecossistema manguezal 

 

 
Alunos da EJA 

 

Aula 1- sala de aula 

 

Apresentação da pesquisa e dos 
conteúdos programados das 

disciplinas de ciências e arte 
 

 

Alunos da 5ª etapa da EJA, 
pesquisadora, professores de arte 

e ciências 
 

 
Aula 2 – Espaço não 

formal – Ponte Velha 
(prática social inicial) 

 
Realizar aula de campo (visita) à 

Ponte Velha e seu entorno (mangue-
zal, rio, ocupações) para percepções 

da realidade social dos alunos 
 

 
Alunos da 5ª etapa da EJA, 

pesquisadora, professores de arte 
e ciência 

 
Aula 3 – sala de aula 

– 2 grupos 

 
Apresentação/ relatos dos alunos 

acerca “do que viram” na visita à 
Ponte Velha e seu entorno 

 

 
Alunos da 5ª etapa da EJA, 

pesquisadora, professores de arte 
e ciências 

 

Aula 4 – Debates 
(problematização) 

 

Discutir acerca das percepções dos 
alunos a partir da visita à Ponte 

Velha e seu entorno 
 

 

Alunos da 5ª etapa da EJA, 
pesquisadora, professores de arte 

e ciências 

 
Aula 5 – sala de aula 

 
Aula de arte: conteúdos escolares 

(técnicas artísticas – gravura; 
apresentação do vídeo: artista José 

Francisco Borges) 
 

 
Alunos da 5ª etapa da EJA, 

pesquisadora, professora de arte  

 
Aula 6 – espaço 

comum da escola 
(refeitório) 

 
Realização das oficinas de arte: 

técnica de pintura aquarela e gravura 
para escolha da técnica das 

produções artísticas 
 

 
Alunos da 5ª etapa da EJA, 

pesquisadora, professora de arte 

 
Aulas 7 e 8 – sala de 

aula 

 
Realização das produções artísticas 

dos alunos na técnica gravura para 
expressão dos “olhares sobre a 
ponte” 

 

 
Alunos da 5ª etapa da EJA, 

pesquisadora, professora de arte 

 
Aulas 9 e 10 – sala 

de aula ( 
instrumentalização, 
catarse) 

 
Retomar o debate a partir das 

observações da visita à Ponte Velha, 
estabelecendo relação com os 
conteúdos escolares, para provocar 

a reflexão crítica dos alunos 
 

 
Alunos da 5ª etapa da EJA, 

pesquisadora, professores de arte 
e ciências 
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Aula 11 – Visita à 
Ponte Velha e 
entorno (prática 

social) 
 

 

Retorno à pratica social com 
intervenções práticas (coleta de lixo 
e conversa com os moradores) 

 

Alunos da 5ª etapa da EJA, 
pesquisadora, professores de arte 
e ciências 

 

Aula 12 – Exposição 
artística dos alunos 
(prática social) 

 

Retorno à prática social para 
exposição das gravuras dos alunos, 
entrega de panfletos e conversas 

com os moradores 
 

 

Alunos da 5ª etapa da EJA, 
pesquisadora, professores de arte 
e ciências, pedagoga da escola 

 
Aplicação de 

questionário – sala 
de aula 

 
Comparar as percepções dos alunos 

acerca do ecossistema manguezal, 
com o questionário inicial 

 

 
Alunos da 5ª etapa da EJA 

 
Validação do produto 
educacional 

 
Apresentar aos professores a 
proposta de produto educacional a 

ser realizado pela pesquisa 
 

 
Professores da EJA, pedagogas 

 

Avaliação de dados 
da pesquisa e 
elaboração da 

dissertação 
 

 

Levantar qualitativamente os 
resultados da pesquisa e finalizar a 
dissertação 

 

 

Pesquisadora 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Diante de todas as etapas percorridas, é pertinente destacar que, mesmo privilegiando 

a metodologia da pesquisa de intervenção pedagógica, observamos que, aquilo que 

denominamos intervenção, sob a ótica de promover transformação, ocorreu em todos 

os momentos em que estavam envolvidos, especialmente professores e alunos. 

 

Houve um entrelace entre as teorias da PHC, para a qual trabalhamos na perspectiva 

dos cinco passos pensados por Saviani (prática social inicial, problematização, 

instrumentalização, catarse e prática social modificada) e da Pesquisa Intervenção 

Pedagógica, sendo que ambas estiveram presentes nas etapas da pesquisa de forma 

não linear e estática, fato que dificultou a avaliação do processo 

investigativo/interventivo de forma fragmentada e nos possibilitou reflexões 

importantes que apresentaremos em momento posterior. 

 

A seguir representamos as atividades realizadas com base nos cinco passos de 

Saviani, ressaltando que os mesmos, durante o processo da pesquisa, ocorrem de 

forma dialética. 
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Figura 1 – Representação dos cinco passos da PHC na pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

3.2 SUJEITOS E ESPAÇOS DE INVESTIGAÇÃO  

 

Nossa pesquisa foi realizada com alunos da 5ª etapa da EJA – Educação de Jovens 

e Adultos. Nas etapas iniciais, todos os professores dessa modalidade participaram 

das atividades e, em momentos posteriores, considerando a escolha para atuar 

focados nas disciplinas de ciências e arte2, estiveram mais participativos os 

professores dessas disciplinas, além da pesquisadora e eventualmente as pedagogas 

da escola. Os locais envolvidos diretamente com a pesquisa foram a Escola Estadual 

                                                           
2 A escolha para trabalhar com as disciplinas de ciências e arte se deu junto aos professores da EJA, considerando 
as potencialidades do espaço não formal a “Ponte Velha”, que tem como entorno o manguezal e o recorte acerca 
da Educação Ambiental Crítica. Além da disponibilidade dos professores. 
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de Ensino Fundamental “Virgínio Pereira”, a “Ponte Velha (Ponte João Pereira 

Loureiro) e seus arredores e indiretamente destacamos a Região de Nova Almeida. 

 

A seguir trataremos um pouco desses sujeitos e espaços que possibilitaram nosso 

trabalho. 

 

3.2.1 Alunos da EJA – Uma história de exclusão 

 

Quando falamos em educação de jovens e adultos no Brasil, parece que estamos 

tratando de um tema contemporâneo, no entanto, esse debate está vinculado histórica 

e culturalmente à formação dos processos educativos brasileiros, desde a colonização 

até os dias atuais. 

 

Já no período colonial, os religiosos atuavam, no processo educativo, junto a adultos, 

com a difusão do evangelho e a transmissão das normas vigentes para a economia 

colonial. 

 

Com a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1759, esse processo veio a se fragilizar, 

voltando a estar em evidência apenas no período imperial, cujos alicerces legais 

sofreram grande influência europeia, haja vista a primeira Constituição brasileira, de 

1824 – que “garantia uma instrução primária e gratuita para todos os cidadãos”, 

portanto também para os adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.109). 

 

Esses alicerces jurídicos não ecoaram na realidade brasileira desse período, pois no 

Brasil Império, poucas pessoas eram reconhecidas como cidadãs, sendo apenas uma 

pequena parcela da população, pertencente à elite, beneficiada com o direito à 

educação primária, ficando excluídos negros, indígenas e mulheres. 

 

Além disso, o governo imperial delegou às Províncias a responsabilidade de prover a 

educação básica, para os mais carentes e manteve sob sua jurisdição a formação 

destinada às elites. 

 

Segundo Di Pierro; Haddad (2000, p. 109) nesse período, “o pouco que foi realizado 

deveu-se aos esforços de algumas províncias, tanto no ensino de jovens e adultos 
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como na educação das crianças e adolescentes” e, o Brasil chega a 1890 com apenas 

250 mil crianças atendidas pelo sistema de ensino, com uma população de cerca de 

14 milhões de habitantes. 

 

Em 1891, na Primeira República, ocorreu a descentralização do ensino básico, 

cabendo às Províncias e Municípios sua oferta e, à Federação, os ensinos secundário 

e superior. 

 

Mais uma vez a formação das camadas populares foi prejudicada, em razão da 

fragilidade financeira das Províncias e as elites foram beneficiadas, o que resultou em 

um índice aproximado de 72% da população acima de cinco anos, em 1920, 

analfabeta (HADDAD; DI PIERRO; 2010, p. 110). 

 

O fato é que somente a partir do contexto dos anos 40, a Educação de Jovens e 

Adultos começou a merecer atenção e ser tratada como do sistema educacional 

brasileiro.  

 

Esse período coincide com o pós-guerra e o período de industrialização brasileira. As 

elites econômicas urbanas precisavam de mão-de-obra com um mínimo de letramento 

para atuar nos novos processos econômicos em curso no país – para além do mundo 

rural, predominante. 

 

Essa condição foi desenhada no período anterior, pois a Constituição de 1934 incluía 

entre suas normas o ensino primário integral gratuito, de frequência obrigatória, 

extensivo aos adultos. 

 

Em 1942, com a constituição do Fundo Nacional do Ensino Primário foi realizado um 

programa de ampliação da educação primária que incluía o Ensino Supletivo para 

adolescentes e adultos. O programa se concretizou em 1945, com a regulamentação 

de 25% dos recursos de cada auxilio destinado a um plano geral de Ensino Supletivo 

direcionado a adolescentes e adultos analfabetos. 
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Em paralelo, no cenário mundial, fatos ampliaram as dimensões dos movimentos em 

favor da educação dos adultos e jovens analfabetos: 

 
Criada em novembro de 1945, logo após a 2ª Guerra Mundial, a UNESCO, 
denunciava ao mundo as profundas desigualdades entre os países e 

alertava para o papel que deveria desempenhar a educação, em especial a 
educação de adultos, no processo de desenvolvimento das nações 

categorizadas como “atrasadas” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.111). 

 

Assim, programas foram criados, como o CEAA – Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos, que propunha a criação de infraestrutura nos estados e 

municípios para atender à educação de jovens e adultos; dentre outras, que 

propiciaram uma política de atendimento em todo o território nacional. 

 

Esses movimentos, em níveis mundial e nacional, visavam a atender, de forma 

acrítica, a um mercado liberal vez que, segundo Oliveira e Scortegagna (2006, p. 4), 

a “campanha cumpria os objetivos de preparar mão-de-obra, pois o país vivia um 

processo de crescente industrialização e urbanização”. O cenário da EJA refletia o 

modelo educacional do país. No entanto, essas iniciativas passavam à margem de 

reflexões que ocorriam no período acerca de um referencial teórico na educação de 

adultos, que o pensasse enquanto ato político e social, “podendo servir tanto para a 

submissão como para a libertação do povo” (OLIVEIRA; SCORTEGAGNA, 2006, p. 

5). 

 

Nesse cenário, é marcante a presença de lideranças que já pensavam a educação 

em um viés social, entre elas, destaca-se Paulo Freire, que inverte a lógica das 

décadas anteriores, colocando o adulto analfabeto como vítima de uma sociedade 

injusta e desigual e não mais como causa do subdesenvolvimento. 

 

Paulo Freire procurou mostrar o papel que a educação pode desempenhar, na 

perspectiva de construção de uma sociedade comprometida com as classes 

populares. Isso coloca a educação e, especialmente a educação de adultos, não 

somente num eixo pedagógico, mas também político. 

 

Com a ditadura militar em 1964, houve uma forte repressão aos movimentos de 

educação e cultura populares. Seus líderes foram perseguidos e censurados, 
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materiais foram apreendidos, professores universitários e lideranças estudantis foram 

cassados de seus direitos e funções e o Programa Nacional de Alfabetização foi 

interrompido. Alguns programas de caráter conservador foram instituídos a partir do 

golpe de 1964, como a Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC), que ganhou âmbito 

nacional e era dirigida por evangélicos norte-americanos. 

 

Entre os anos de 1970 e 1971, a Cruzada foi extinta, sob fortes críticas acerca dos 

baixos índices de escolarização no Brasil e já vinha sendo instituído o MOBRAL –

Movimento Brasileiro de Alfabetização, que teve um empenho do regime militar, 

considerando que 

este setor da educação – a escolarização de jovens e adultos - não 

poderia ser abandonado por parte do aparelho do Estado, uma vez que 
tinha nele um dos canais mais importantes de mediação com a sociedade 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000. p.114). 

 

Tratava-se da necessidade de dar resposta à comunidade internacional acerca da 

incompatibilidade das propostas de construção de um grande país, feitas pelos 

militares. Os índices de escolaridade deveriam atender a uma demanda de direitos 

civis que vinham se legitimando e também de atender aos interesses hegemônicos de 

um modelo socioeconômico capitalista. 

 

O MOBRAL foi implantado sob três grandes características básicas: o paralelismo em 

relação aos demais programas de educação, ou seja, não dependia de verbas 

orçamentárias; organizava-se de forma descentralizada, por meio de comissões 

municipais, espalhadas em todo o território nacional e a centralização de direção do 

processo educativo, que entre outras funções cuidava da formação dos professores e 

elaborava o material pedagógico. 

 

Inicialmente a atuação do MOBRAL foi dividida em dois programas: o Programa de 

Alfabetização e o PEI – Programa de Educação Integrada. Firmaram-se convênios 

com as comissões municipais e com as Secretarias de Educação, com instituições 

privadas e órgãos governamentais. 

 

No auge do regime militar, o MOBRAL se propunha a acabar com o analfabetismo em 

dez anos. Colocava-se fora do controle dos organismos públicos estaduais e 
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municipais e recebeu fortes críticas acerca do período destinado à alfabetização e 

pelos critérios empregados na verificação da aprendizagem. Recebeu também fortes 

críticas ao paralelismo financeiro e à confiabilidade de indicadores produzidos pelo 

programa. Passou por várias modificações, na tentativa de sobreviver aos fracassos 

de seus objetivos, que previa o fim do analfabetismo. 

 

Em 1971, como nova estratégia, por meio da Lei 5.692 é regulamentado o Ensino 

Supletivo, cujo objetivo era 

 

suprir a escolarização regular e promover crescente oferta de educação 
continuada. A Lei atenderia ao duplo objetivo de recuperar o atraso dos 

que não puderam realizar sua escolarização na época adequada 
complementando o “êxito empolgante do MOBRAL que vinha rápida e 

drasticamente vencendo o analfabetismo no Brasil” (HADDAD; DI 
PIERRO, 2000, p.116). 

 

O Ensino Supletivo foi implantado em três grandes princípios: o primeiro o coloca 

como um subsistema integrado, independente do ensino regular, mas fortemente a 

ele vinculado; o segundo o colocou como ferramenta para a “alfabetização da mão-

de-obra marginalizada”, para a formação da força de trabalho; e o terceiro focou no 

formato da oferta do ensino, descaracterizando questões sociais atreladas ao ensino 

e estabelecendo metas para a formação de pessoas adultas que pudessem contribuir 

para o “desenvolvimento nacional”. Esse modelo ateve-se às soluções de massa, à 

racionalização dos meios, aos grandes números a serem atendidos, afastando-se do 

enfrentamento das questões políticas da exclusão de grande parcela da população do 

processo escolar. Propunha-se neutra. 

 

Após esse período turbulento do regime militar, a partir da retomada do governo pelos 

civis, em 1985, vários atores políticos retornam ao cenário de lutas sociais, 

direcionando demandas educacionais, que resultou na promulgação da Constituição 

Federal de 1988, com desdobramentos nas constituições estaduais e leis orgânicas 

dos municípios, instrumentos jurídicos nos quais “materializou-se o reconhecimento 

social dos direitos das pessoas jovens e adultas à educação fundamental, com a 

responsabilização do Estado por sua oferta pública, gratuita e universal” (HADDAD; 

DI PIERRO, 2000, p. 119). 
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Na Nova República, o MOBRAL foi substituído pela Fundação Educar, que era 

submetida às secretarias de 1º e 2º graus do MEC e tinha a função de fomentar o 

atendimento nas séries iniciais e articular junto aos municípios a política geral pensada 

para o enfrentamento ao analfabetismo. 

 

Esse período contou com importantes ações e influências dos atores sociais, 

impactando significativamente para a educação de jovens e adultos. 

 

Em 1990, o Governo Collor extinguiu a Fundação Educar e lançou o Programa 

Nacional de Alfabetização e Cidadania – PNAC, deixando os municípios e entidades 

civis conveniadas surpreendidas com a medida, pois tiveram que arcar sozinhas com 

as atividades educativas, até então eram mantidas por meio de convênios com a 

fundação: 

 

A medida representa um marco no processo de descentralização da 
escolarização básica de jovens e adultos, pois embora não tenha sido 

negociada entre as esferas de governo, representou a transferência direta 
de responsabilidade pública dos programas de alfabetização e pós-

alfabetização de jovens e adultos da União para os municípios (HADDAD; 
DI PIERRO, 2000, p.121). 

 

Apesar de algumas expectativas acerca da atuação do PNAC, quanto às 

transferências de recursos para atendimento ao processo de escolarização de jovens 

e adultos, o programa, desacreditado, foi abandonado pelo Governo Itamar Franco, 

num mandato-tampão pós impeachment do presidente Collor. 

 

Em 1993, o Governo Federal reinicia um processo de consulta participativa, visando 

à elaboração de um plano de política educacional, já que o Brasil era um dos países 

com maior índice de analfabetos e isso impossibilitava a viabilidade de créditos 

internacionais. Em 1994, com a conclusão do Plano Decenal, as reformas políticas, 

foram abandonadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, que priorizou a 

promulgação da LDB 9.394, em 1996. 

 

A significativa mudança da nova LDB, para a educação de jovens e adultos segundo 

Haddad; Di Pierro, (2000, p. 122) consiste “na abolição da distinção entre os 

subsistemas de ensino regular e supletivo, integrando organicamente a educação de 

jovens e adultos ao ensino básico comum”. 
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Com a implantação do FUNDEF (Lei 9.424/96), que obteve a unanimidade dos votos 

no congresso, os municípios foram desestimulados de expandir o ensino de jovens e 

adultos, uma vez que as matrículas dessas pessoas não eram computadas para efeito 

de cálculos, para recebimento de recursos, resultando em situações ainda mais 

complexas acerca dos investimentos na EJA. Essa descentralização financeira, 

consolidou a visão já marginalizada da educação de jovens e adultos nas prioridades 

de política educacional. 

 

Com a pressão de segmentos da sociedade, em governos democráticos, alguns 

programas surgiram como o PAS – Programa de Alfabetização Solidária; o PRONERA 

– Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária; o PLANFOR – Plano Nacional 

de Formação do Trabalhador. Todos esses programas tinham em comum o fato de 

não estarem vinculados ao MEC e não darem conta do problema do analfabetismo e 

do analfabetismo funcional. 

 

Houve uma ampliação na oferta de vagas, mas não houve investimentos públicos na 

qualidade da educação e grande parcela da população, que vive numa extrema 

pobreza, acessa a escola, mas permanece numa situação de repetência ou de 

aprendizagens pouco significativas, acabando por abandonar os estudos. É unânime 

entre outros pesquisados que a realidade acerca dos recursos para investimentos na 

EJA começa a mudar a partir da criação do FUNDEB, substituindo o FUNDEF, que 

prevê a inclusão da educação de jovens e adultos para repasse de recursos aos 

estados e municípios.  

 

Ainda hoje, as políticas educacionais voltadas para a EJA dependem muito das ações 

governamentais. Mais recentemente pôde-se observar no Governo Lula a criação do 

Programa Brasil Alfabetizado (decreto 6093/2007) e ações regionais como no Estado 

da Bahia que lançou o TOPA – Todos Pela Alfabetização. 

 

No Espírito Santo os debates acerca das políticas voltadas para a educação de jovens 

e adultos acompanharam o cenário nacional. Com a transferência das 

responsabilidades para os estados e municípios em promover a educação de jovens 
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e adultos, sem lhes dar a estrutura, alguns movimentos foram se fortalecendo e 

ampliando acerca dessa luta. 

 

Em 1988 foi criado o Fórum Permanente de Educação de Jovens e Adultos da Região 

da Grande Vitória, que também dá início ao movimento em nível estadual. O fórum foi 

criado com a perspectiva inicial de se consolidar como espaço de “formação, 

informação e intercâmbio de experiências do que como instância de discussão política 

e de encaminhamento de ações efetivas na defesa e valorização da EJA junto às 

instâncias públicas” (SITE: http://forumeja.org.br/es/node/149, 2018). 

 

No entanto, estabeleceu parcerias significativas com entidades envolvidas com a EJA, 

como os Centros Estaduais para Educação de Jovens e Adultos (CEEJAs), a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), movimentos sociais, 

sindicatos, entre outros, tendo papel importante nos debates em 2005, promovidos 

pela SEDU – Secretaria de Educação de Vitória, ES, para a construção de políticas 

para a EJA no município, assim como nos debates junto à SEDU – ES, na formulação 

do Programa Alfabetização é um Direito, que tinha como meta, reduzir em até 30% o 

índice de analfabetismo no Espirito Santo até o ano de 2006. 

 

Com o advento jurídico da LDB 9.394/96 e da Resolução do Conselho Estadual de 

Educação de nº 3.777/2014, a educação de jovens e adultos no Espírito Santo, de 

responsabilidade do Estado, teve uma significativa mudança a partir de 2017. 

 

Considerando o amparo legal (artigo 274, Res. CEE 3.777/14): “A modalidade de EJA 

poderá ser desenvolvida nas formas presencial, semipresencial e a distância” e no 

auge de um Governo que implantou uma gestão austera no tocante ao corte de gastos 

públicos, especialmente na educação pública, o então Secretário Haroldo Correa 

Rocha, anuncia em 2016 a implantação da modalidade de EJA semipresencial para 

início em 2017: 

Com o intuito de inovar e facilitar o atendimento educacional aos jovens e 

adultos de todo o Estado, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), 
implantará, a partir de 2017, a modalidade semipresencial. Nesse formato, 
os estudantes terão aulas presenciais as terças, quartas e quintas-feiras, 

além de contar com reforço de uma plataforma digital. O secretário de 
Estado da Educação, Haroldo Rocha, apresentou os detalhes em 

entrevista coletiva, na tarde desta segunda-feira (19). 
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“A Educação de Jovens e Adultos (EJA) agora passará a ser híbrida, 
trazendo mais flexibilidade para que o aluno possa concluir os estudos. 

Essa é uma modalidade na qual muitos estudantes já são trabalhadores e 
conciliam trabalho e estudo. Há um índice elevado de abandono e 
reprovação na EJA. Nosso objetivo maior é facilitar a vida do cidadão, para 

que ele possa ter melhores condições de cumprir com as suas 
obrigações”, destacou o secretário (Disponível em: https://gvnews.com.br/ 

estado-muda-educacao-de-jovens-e-adultos-modalidade-sera-emipresen 
cial/. Acessado em março de 2019). 

 

A educação de jovens adultos até 2016 contava com uma carga horária semanal 

presencial de 20h e a partir de 2017 passou a contar com uma carga horária presencial 

de 12h. 

 

O novo formato da EJA adotado pela rede estadual de ensino diminuiu os conteúdos 

escolares trabalhados com os alunos e não deu conta de problemas importantes, 

como a formação de professores que atuam com este público específico, a 

rotatividade desses profissionais nas salas de aula, em quase sua totalidade, 

contratados temporariamente, entre outras questões que denunciam a precariedade 

do ensino, especialmente para essa modalidade. 

 

A mudança na oferta da EJA foi a culminância de diversas ações do então governador 

Paulo Hartung, quanto ao sistema educacional no estado, uma vez que foi denunciado 

por autoridades e entidades civis de representação sindical, estudantil, entre outras 

pelo fechamento de escolas públicas das áreas urbana e rural e fechamento também 

de turmas da educação de jovens e adultos e educação profissionalizante, já a partir 

do primeiro ano de mandato, em 2015. 

 

A iniciativa da SEDU-ES foi alvo de muitos protestos e manifestações públicas3, 

contrárias ao governo, pois, comprometia a oferta de vagas aos alunos trabalhadores 

que precisam estudar no noturno, especialmente aos atendidos pela EJA, uma vez 

                                                           
3 Alguns links disponíveis para maiores informações sobre as manifestações realizadas no Espírito Santo acerca 
do fechamento de turmas e escolas na Rede Estadual: http://ubes.org.br/2016/estudantes-impedem-echamen 
to-de-turmas-e-escolas-no-espirito-santo - http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2016/03 /jus 
tica-exige-reabertura-de-escolas-mas-governo-do-es-nega-fechamento.html/ - http://sindiupes.org.br/blog/fe 
chamento-de-turmas-ameaca-eja-presencial-no-estado/ - http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2016/06/ 
forum-teme-fechamento-do-eja-no-es-mas-sedu-nega-fim-de-turmas.html 

 
 
 

http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2016/03/justica-exige-reabertura-de-escolas-mas-governo-do-es-nega-fechamento.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/educacao/noticia/2016/03/justica-exige-reabertura-de-escolas-mas-governo-do-es-nega-fechamento.html
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que o governo apresentou um Programa prioritário de Educação de Tempo Integral 

(Escola Viva) que visa atendimento aos alunos com faixa etária adequada à 

escolaridade regular de 7:30 às 17h. 

 

Figura 2 -  Manifestação de alunos contra o fechamento de turmas e escolas 
públicas no ES 

 
Fonte: Internauta Gazeta Online (2018) 
 
 

Figura 3 – Encontro de entidades para debater acerca do fechamento de turmas de EJA no 

ES 

 

Fonte: SINDIUPES (2016) 

 

Esse novo modelo de educação de jovens e adultos trouxe impactos negativos para 

a sociedade capixaba (Figura 2), uma vez que diminuiu a oferta de vagas para jovens 

e adultos (Figura 3), reduzindo ainda mais o acesso desses aos saberes escolares. 

Trata-se de um público atendido com perfil crescentemente juvenil, que vem sendo 

excluído da escola regular, de origem urbana, cuja educação de qualidade e formação 

continuada apresenta-se como requisito para seu desenvolvimento. Tendo em vista o 
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impacto que a educação possui na constituição omnilateral (integral) do indivíduo 

social – acesso a trabalho não precarizado e relação direta com a luta por direitos – 

tem-se um modelo em que os jovens e adultos afastados da educação pública de 

qualidade se afastam também das condições de superação da sua situação de 

precariedade social, observada na maioria dos casos no contexto desta pesquisa. 

 

Não cabe mais pensar a EJA nas dimensões “reparadora”, “equalizadora” e 

“qualificadora”, conforme dispostas no Parecer 11/2000 no CNE, conforme criticado 

por Agudo e Teixeira (2017): 

 
Reparadora no sentido de proporcionar acesso aos conteúdos não 

proporcionados e não aprendidos na infância e adolescência, 
considerando a igualdade universal entre os seres humanos; equalizadora 

por proporcionar novas inserções e participação no mundo do trabalho e 
na vida social; e qualificadora por proporcionar a atualização por meio de 

uma educação permanente. Numa perspectiva histórico-crítica, é 
importante realizarmos a crítica acerca dessas dimensões que estão 
relacionadas a uma perspectiva gerencialista de educação, que busca a 

“qualidade total”, vinculada de maneira orgânica à perspectiva neoliberal 
de desenvolvimento (AGUDO; TEIXEIRA, 2017, p.173). 

 

É necessário refletir a EJA considerando a relação adequada “entre forma e conteúdo 

como possibilidades de se empreender uma reflexão crítica sobre a concepção de 

mundo” (idem, 2017, p.177). 

 

Trata-se da importância de compreender o perfil dos estudantes da EJA, de suas 

vivências, seus anseios, suas concepções de mundo, seus processos de alienação, 

para pensar um processo educativo que considere sua realidade concreta, sua prática 

social para possibilitar-lhes a transformação dessa realidade a partir de processos de 

emancipação social. 

 

3.2.2 A Escola Virgínio Pereira 
 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental “Virgínio Pereira” localiza-se na Av. 

Edivaldo Lima, s/n, Centro, Nova Almeida, Serra, ES, conta com 562 alunos 

matriculados nos três turnos, sendo 173 no turno matutino, que oferta ensino 

fundamental do primeiro ciclo (1º ao 5º ano) e 172 no turno vespertino, mesma 

modalidade e 217 alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos, no turno 

noturno, segundo ciclo do ensino fundamental. 
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No turno noturno, a escola atua com seis salas de aula, sendo uma turma de 5ª etapa, 

uma turma de 6ª etapa; duas turmas de 7ª etapa e duas turmas de 8ª etapa. 

 

A escola tem uma edificação muito antiga, datada de 1939 e não dispõe de estruturas 

apropriadas para a realização de todas as propostas pedagógicas necessárias, como 

quadra para práticas esportivas, estrutura para pesquisas como laboratórios de 

informática e ciências, estruturas recreativas. Atualmente a escola funciona com 6 

salas de aula, pátios, cozinha, refeitório, salas administrativas (direção, pedagoga, 

professores, secretaria), banheiros, brinquedoteca, biblioteca para jovens e adultos. A 

grande maioria dos alunos matriculados na escola reside na Região de Nova Almeida 

e nas proximidades, como Praia Grande, Fundão, ES e parte significativa dos 

professores reside na região ou nas proximidades da escola (Figura 4). 

 

Figura 4: Escola Virgínio Pereira

Fonte: Elaborado pela autora (2017) 

 

3.2.3 A Região de Nova Almeida 

 

A região de Nova Almeida, localizada na Serra (ES), teve destaque no processo 

historiográfico do Estado. Foi fundada, segundo Borges (1998), do trabalho de 

evangelização realizado por Braz Lourenço, mesmo padre fundador da Serra Sede e 

ocorreu em 06 de janeiro de 1557: 

 

Assim, com os Índios Tupiniquins locais, Braz Lourenço instala na região uma 
pequena capela de palhas, inaugurada no dia 06 de janeiro de 1557, que 

recebe o nome de Reis Magos, em homenagem ao dia em que a Igreja 
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Católica comemora a data da visita dos Santos Reis ao menino Jesus 
(BORGES, 1998, p. 101). 

 

Braz Lourenço foi o mesmo padre Jesuíta que fundou a Cidade da Serra. Ele não 

permaneceu na região, mas deixou as bases de uma Igreja, que contará com a 

construção de uma nova capela de 1569 a 1580, que serviu de residência dos padres. 

Em 1615 a Igreja recebeu a denominação oficial de Igreja de Santo Inácio e São Tiago, 

em homenagem a Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, sendo que 

atualmente é denominada de Igreja Reis Magos. 

 

Em 08 de maio de 1758 foi criada, através de um ato político, a Vila de Nova Almeida. 

Inicialmente era uma aldeia indígena a qual depois acabou virando comarca. A região 

recebeu visitas importantes como o padre José de Anchieta e o Imperador D. Pedro 

II, recebendo o nome de Nova Almeida apenas em 8 de maio de 1580. O distrito de 

Nova Almeida já foi município e sede de Comarca, do ano de 1760 a 1921, quando 

entrou em decadência com a construção da estrada de ferro Vitória-Minas e 

inaugurações de estações ferroviárias em Timbuí e Fundão. 

 

Por questões políticas e paroquiais, a Sede do Município foi transferida para Fundão, 

passando a se chamar de Município de Fundão, conforme a Lei de 5 de julho de 1933. 

Em 11 de novembro de 1938, Nova Almeida desmembrou-se do Município de Fundão 

e passou a ser distrito da Serra. 

 

Seu processo de colonização e ocupação seguiu os mesmos padrões observados no 

Brasil e especialmente no Espirito Santo. É um local que teve destaque na história da 

colonização, desde a chegada dos portugueses, processo de educação jesuítica e 

também importância nas relações econômicas da cidade e da região. A região esteve 

marcada historicamente por aspectos culturais, religiosos, políticos e econômicos que 

vem desenhando seus matizes ambientais, demográficos, sociais, ao longo dos 

acontecimentos, tornando-se uma região com potenciais para promover importantes 

debates, a partir de suas multifacetas.  
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De acordo com o censo do IBGE, em 2010, a região de Nova Almeida tinha cerca de 

15 mil habitantes4, com perfis diversos, como pescadores, comerciantes, 

trabalhadores de baixa renda, desempregados, moradores em situação de rua, além 

de uma extensa área ambiental com manguezais, rio, praias, falésias, monumentos 

históricos como a Igreja Reis Magos e a Ponte João Pereira Loureiro (Ponte Velha). 

 

Diante dessa diversidade e riqueza histórica de espaços na comunidade local, 

propícios ao aprendizado, a partir do contexto escolar, optamos em desenvolver nossa 

pesquisa junto à Ponte João Pereira Loureiro (Ponte Velha), tendo em vista sua 

representação para os moradores da localidade, em razão de sua história, das 

riquezas naturais de seu entorno, como manguezal, o Rio Reis Magos, assim como o 

vínculo que efetiva entre os cidadãos dos Municípios de Serra e Fundão.  

 

3.2.4 A “Ponte Velha” enquanto espaço educativo 

 

A Ponte João Pereira Loureiro, também conhecida pelos membros da comunidade 

escolar e local como “Ponte Velha”, liga os Municípios de Serra e Fundão, no Estado 

do Espirito Santo, foi construída no ano de 1939 a partir de um contexto nacional de 

expansão industrial que estimulava a construção de estradas e ferrovias no território 

nacional. 

 

A “Ponte Velha” teve uma importante participação no processo de formação dos 

espaços urbanos dos bairros de Nova Almeida, na Serra, e Praia Grande em Fundão, 

uma vez que durante muitos anos foi a única ligação entre as cidades. 

 

No ano de 1985 foi substituída pela ponte “Flodoaldo Borges Miguel” quanto ao tráfego 

de veículos, mas permaneceu edificada para o uso de pedestres e ciclistas, tornando-

se um espaço utilizado diariamente pelos moradores da região e visitantes para 

acessos dos munícipes a comércios, turismo, lazer, pescaria artesanal de peixes, 

mariscos, caranguejos, considerando sua privilegiada localização, em cima do Rio 

Reis Magos, que desemboca nas praias de Nova Almeida e Praia Grande. 

                                                           
4 De acordo com dados do IBGE – Censo de 2010, os bairros localizados na região central de Nova Almeida 
contavam com 11.298 habitantes em 2010 e o Distrito de Nova Almeida, que inclui a Região de Jacaraípe tinha 
51.190 habitantes. Os dados oficiais atuais não estão disponíveis. 



49 

 

 

Essa estratégica localização projeta a “Ponte Velha” como um espaço com grandes 

potenciais educativos, pois está vinculada às comunidades locais e escolar pela 

história da região, pelos aspectos ambientais, sociais, culturais. Seu entorno é de 

manguezais, com rica fauna e flora possibilitando grandes debates com alunos da 

EJA, a partir da disciplina de ciências e arte, pensando a educação ambiental, de 

forma crítica. 

 

Em 2016, foi aprovada pela Câmara de Vereadores a Lei nº 4.446, que declara a 

Ponte João Pereira Loureiro como Patrimônio Cultural Material do município, 

tornando-se a ponte como acervo cultural da Serra (Figura 5). 

 

Figura 5: Ponte João Pereira Loureiro 

Fonte: Lima (2006) 
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4 REFERÊNCIAS TEÓRICAS DA PESQUISA 

 

Nossa pesquisa é embasada nos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, 

preconizada por Dermeval Saviani, considerando que a investigação e suas 

intervenções estão pautadas em seus referenciais, enquanto teorias pedagógicas que 

podem contribuir para práticas educativas emancipatórias, críticas e cidadãs. 

 

Também embasaram teoricamente nossa pesquisa autores que aprofundaram 

temáticas relevantes como Newton Duarte, João Luiz Gasparin e Julia Malanchen, 

além de Carlos Frederico Bernardo Loureiro, Leonardo Kaplan, dentre outros que 

discutem sobre a educação ambiental crítica, uma vez que desenvolvemos uma 

abordagem a partir da interdisciplinaridade entre as disciplinas ciências e arte, com 

foco nas questões ambientais a partir dos conteúdos escolares. 

 

4.1 AS PEDAGOGIAS TRADICIONAL, NOVA E TECNICISTA – NUMA  

      VISÃO CRÍTICA 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) surge no Brasil, no final da década de 1970, 

preconizada por Dermeval Saviani, num contexto social e educacional de grande 

complexidade, haja vista os elevados índices de analfabetismo e abandono escolar e 

os acirrados debates acerca dessa temática. 

 

A PHC é pautada no materialismo histórico dialético e surgiu na perspectiva de 

superar a Pedagogia da Essência e a Pedagogia da Existência, introduzidas no Brasil 

no século XIX, mais conhecidas como pedagogia tradicional e pedagogia nova, 

respectivamente. 

 

A primeira grande discussão da PHC que se situa no âmbito dessas teorias 

pedagógicas afirma que nenhuma das pedagogias consolidadas, naquele momento, 

no universo escolar brasileiro, deu conta da superação das desigualdades sociais, ao 

contrário, ambas reforçam a situação de opressão da classe dominante sobre a classe 

trabalhadora. 
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A pedagogia tradicional, segundo Saviani, surge no século XIX, como uma proposta 

a partir de interesses da classe burguesa que, ao romper com o antigo regime, 

necessitava consolidar-se no poder como classe dominante, fortalecendo os modos 

de produção capitalista, com a exploração do trabalho assalariado. Assim, a partir 

desses novos interesses, a burguesia impõe modelos de educação “para não permitir 

o avanço da luta pela socialização dos meios de produção” (DUARTE, 2016, p. 46), 

preconizando a educação universalizada: 

 

Sua organização inspirou-se no princípio de que a educação é direito de 
todos e dever do Estado. O direito de todos à educação decorria do tipo de 

sociedade correspondente aos interesses da nova classe que se 
consolidara no poder: a burguesia. [...] como realizar essa tarefa? Através 
do ensino: A escola é erigida, pois, no grande instrumento para converter 

os súditos em cidadãos (SAVIANI, 1993, p. 17). 

 

Nesse sentido, para a classe dominante, a burguesia, “a causa da marginalidade é 

identificada com a ignorância” (SAVIANI, 1993, p. 18). Ou seja, só não pode participar 

desse novo modelo de sociedade os sujeitos que não têm conhecimentos, surgindo 

assim a escola como uma salvação para resolver os problemas da marginalidade, 

sendo sua a função de transmitir os conhecimentos acumulados pela humanidade e 

sistematizá-los de forma lógica. 

 

Esse modelo de escola, surgido da sociedade de matizes liberais estabeleceu uma 

estrutura de ensino centrado na figura do professor, detentor do conhecimento o qual 

cumpre a tarefa de “transmitir” o acervo cultural aos alunos, cabendo a estes assimilar-

lhes o que é transmitido. 

 

Instituiu-se, assim, inicialmente, uma obrigatoriedade em se manter uma relativa 

qualidade no ensino, considerando que se reuniam os alunos em classes escolares e 

“os professores eram razoavelmente bem preparados” (SAVIANI, 1993, p. 18). 

 

Esse novo modelo, denominado escola tradicional, não deu conta da questão da 

marginalidade e começou a receber críticas avolumadas, pois conforme Saviani: 

 

A referida escola, além de não conseguir realizar seu desiderato de 
universalização (nem todos nela ingressavam e mesmo os que ingressavam 

nem sempre eram bem-sucedidos) ainda teve de curvar-se ante o fato de que 
nem todos os bem-sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade que se 
queria consolidar (SAVIANI, 1993, p. 18). 
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Assim, com fortes críticas à Pedagogia Tradicional, surge a Pedagogia Nova, que 

inicialmente pensa sua implantação em setores restritos, porém advogando 

posteriormente, sua universalização no âmbito dos sistemas escolares. Essa proposta 

pedagógica já não enxerga a marginalidade como um problema vinculado à falta de 

conhecimentos, mas sim a aceitação e integração dos sujeitos aos meios. Nessa 

proposta, consolida-se uma espécie de “biopsicologização da sociedade, da educação 

e da escola” (SAVIANI, 1993, p. 18), com estudos focados em crianças “anormais”, 

que acabam por servir como referências para o ensino em todo o sistema. 

 

Acrescenta-se o conceito de “anormalidade psíquica” ao conceito de “anormalidade 

biológica”. Isso implica a aplicação de testes de inteligência, de personalidade, entre 

outros, nascendo assim uma pedagogia que defende tratamento diferenciado a partir 

das especificidades de cada indivíduo. A nova concepção permite a cada indivíduo se 

educar, conforme é de seu direito, até onde é possível, a partir de suas aptidões 

naturais, independentemente de razões de ordem econômica e social. Trata-se de 

conceder a todos as mesmas oportunidades educacionais: 

 
Eis a “grande descoberta”: os homens são essencialmente diferentes; não se 
repetem; cada indivíduo é único. Portanto a marginalidade não pode ser 

explicada pelas diferenças entre os homens, quaisquer que elas sejam: não 
apenas diferença de cor, de raça, de credo ou de classe, que já era defendido 

pela pedagogia tradicional, mas também diferenças no domínio do 
conhecimento, na participação do saber, no desempenho cognitivo. 
Marginalizados são os “anormais”[..] (SAVIANI, 1993, p. 20). 

 

Essa proposta, segundo Saviani,  

 
 [...] desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento, do 

aspecto lógico para o psicológico, dos conteúdos cognitivos para os métodos 
ou processos pedagógicos; do professor para o alunos; do esforço para o 

interesse; da disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-
diretivismo; da quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração 
filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração 

experimental baseada principalmente nas contribuições da biologia e da 
psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que 

o importante não é o aprender, mas aprender a aprender (SAVIANI, 1993, p. 
21). 

 

A mudança de eixo nas propostas pedagógicas para funcionamento das escolas 

pressupunha uma estrutura indisponível, pois, para a implantação da concepção da 

pedagogia nova, eram necessários modelos de aulas cujos alunos deveriam se 

agrupar por áreas de interesse, sendo o professor o estimulador e orientador da 
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aprendizagem, cabendo toda a iniciativa aos alunos. A aprendizagem seria 

espontânea, a partir dos ambientes e dos estímulos. 

 

Nesse formato, seria necessário que os professores trabalhassem com grupos 

pequenos de alunos, em salas de aula estruturadas com materiais didáticos de boa 

qualidade, livros, etc, disponíveis. Deveria haver mudanças significativas em toda a 

estrutura nas escolas, fato que não ocorreu, considerando, principalmente, o custo 

dessas mudanças. 

 

Mas, esse tipo de escola acaba por se instituir parcialmente no Brasil, de forma 

experimental, ou “como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a 

pequenos grupos de elite” (SAVIANI, 1993, p. 21), e teve seu significativo impacto no 

processo de aprendizagem, considerando que os educadores das redes de ensino a 

introjetaram, causando um afrouxamento do nível do ensino às camadas populares, 

que tem nas escolas públicas sua principal fonte de acesso ao conhecimento. Em 

paralelo a “Escola Nova” aprimorou a qualidade do ensino destinado às elites. 

 

Além de não resolver o problema da marginalidade, a “Escola Nova” deslocou o eixo 

de preocupação do âmbito político, que está relativo à toda a sociedade, para o âmbito 

técnico-pedagógico, que está relativo ao interior da escola, cumprindo duas funções: 

a de limitar a expansão das escolas a partir dos interesses da classe dominante e 

adequar o ensino a esses interesses (SAVIANI, 1993). 

 

Esse ideário da Pedagogia Nova evidenciava as deficiências da escola tradicional, em 

perfeita consonância com os interesses do mercado, reforçando a ideia de que “é 

melhor uma boa escola para poucos do que uma escola deficiente para muitos” 

(SAVIANI, 1993, p. 22). 

 

Apesar de ser quase hegemônica teoricamente nos meios educacionais, em meados 

do século XX, a pedagogia nova dá sinais de exaustão, demonstrando ser ineficaz 

acerca da questão da marginalidade. Surgem tentativas de desenvolver métodos 

vinculados às concepções da Escola Nova, que atendessem às camadas populares, 

como, em paralelo, surgem as preocupações com a eficiência instrumental dos 
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métodos pedagógicos escolanovistas, articulando-se assim as teorias de uma nova 

pedagogia: a tecnicista. 

 

Esta, por sua vez se consolida a partir dos “princípios da racionalidade, eficiência e 

produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de 

maneira a torná-lo objetivo e operacional” (SAVIANI, 1993, p. 23). O modelo propunha 

que as questões subjetivas fossem suprimidas do processo educativo, primando pela 

objetividade e eficiência do ensino, que deveria ser voltado para a produção. Isso 

ocasionou uma diversidade de mudanças nos sistemas como o microensino, tele 

ensino, a especialização das funções, entre outras. O eixo do ensino deixa de ser o 

professor (pedagogia tradicional), ou o aluno (pedagogia nova) e passa a ser a 

organização racional dos meios, que fica a cargo de profissionais habilitados, neutros, 

objetivos e imparciais. 

 

Para a pedagogia tecnicista, os marginalizados serão os incompetentes, no sentido 

técnico da palavra, ou seja, o sujeito ineficiente é improdutivo. Considera-se, pois que 

a educação contribuirá para superar o “problema da marginalidade na medida em que 

formar indivíduos eficientes, portanto capazes de darem sua parcela de contribuição 

para o aumento da produtividade da sociedade” (SAVIANI, 1993, p. 25). 

 

A pedagogia tecnicista, ao tentar transferir para a escola o modelo behaviorista, 

perdeu de vista a especificidade da educação, desconhecendo a complexa relação 

entre escola e a sociedade, além disso, na prática educativa, suas propostas se 

cruzaram com as influências da pedagogia tradicional e pedagogia nova, o que 

acabou por agravar a crise no sistema educacional e a questão da marginalidade, 

considerando a descontinuidade do ensino. 

 

4.2 A PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA – PARA UMA TEORIA CRÍTICA  

      DA EDUCAÇÃO 

 

É de grande relevância essa contextualização acerca do sistema educacional no 

Brasil, sua história e concepções pedagógicas, pois como fundamentação teórica da 

nossa pesquisa, a Pedagogia Histórico-Crítica precisa ser explicada a partir de sua 

gênese, sua importância e especialmente a serviço de quem se propõe a atuar no 
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âmbito da educação brasileira. 

 

Saviani (1993), em seu livro Escola e Democracia, além de contextualizar 

historicamente as pedagogias no sistema brasileiro de ensino, também levanta uma 

polêmica discussão sobre as teorias existentes, as quais chamou de “não- críticas”, e 

“crítico-reprodutivistas”, assinalando que à primeira cabe a compreensão de que o 

problema da marginalidade é visto como um problema social e à escola, que é 

independente da sociedade, cabe a função de contribuir para a equalização social, 

pois está capacitada para intervir sobre ela, por meio do processo educativo. Trata-se 

de uma teoria que naturaliza as relações de desigualdade social e não pensa a escola 

como um instrumento capaz de promover os processos de conscientização para a 

transformação social. 

 

Inversamente à visão anterior, as teorias Crítico-reprodutivistas se apresentam como 

críticas, pois “postulam não ser possível compreender a educação senão a partir de 

seus condicionantes sociais” (SAVIANI, 1993, p. 27). 

 

Há nessa teoria a percepção de uma estreita relação entre educação e sociedade, no 

entanto postula, irrefutavelmente, que à educação compete a função de reprodução 

da sociedade em que ela está inserida, já tendo a escola, em suas origens, uma 

função equalizadora, não sendo possível ser diferente do que é. Essas teorias, 

segundo Saviani, “empenham-se, pois, em mostrar a necessidade lógica, social e 

histórica da escola existente na sociedade capitalista, pondo em evidência aquilo que 

ela desconhece e mascara: seus determinantes materiais” (SAVIANI ,1993, p.40). 

Para essa teoria, o fracasso da escola seria na verdade seu sucesso, uma vez que 

como instrumento de reprodução da sociedade capitalista, reproduz a dominação e a 

exploração, fortalecendo seu caráter marginalizador. 

 

Para Saviani (1993, p 41), “é possível encarar a escola como uma realidade histórica, 

isto é, suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação humana”. Sem 

desconhecer as contribuições das teorias crítico-reprodutivistas quanto ao papel da 

escola na sociedade capitalista, em classes divididas, preconiza uma teoria crítica da 

educação, formulada do ponto de vista dos dominados, pensando “criticamente a 

escola como um instrumento capaz de contribuir para a superação do problema da 
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marginalidade” (SAVIANI, 1993, p. 41). Saviani apresenta assim as teorias da 

Pedagogia Histórico-Crítica. 

 

Sua perspectiva inicial pauta-se na necessidade em retomar a luta para que as 

camadas populares tenham acesso ao ensino de qualidade, lutando contra a 

marginalidade. Para o autor, “O papel de uma teoria crítica da educação é dar 

substância concreta a essa bandeira de luta de modo a evitar que ela seja apropriada 

e articulada com os interesses dominantes” (SAVIANI, 1993, p. 42). 

 

Nesse sentido, a PHC impôs críticas veementes às teorias pedagógicas existentes 

(Pedagogia Tradicional e Pedagogia Nova) que tornaram a escola não democrática e 

restringiram as camadas populares do acesso aos conhecimentos historicamente 

sistematizados, como uma estratégia de manutenção dos seus interesses. 

 

Em defesa do aprimoramento do ensino destinado às camadas populares, a 

Pedagogia Histórico Crítica fundamenta a importância da valorização da escola, que 

deve estar voltada para os interesses populares, pois “uma pedagogia articulada com 

os interesses populares valorizará, pois, a escola; não será indiferente ao que ocorre 

em seu interior” (SAVIANI, 1993, p. 78). Nesse mesmo sentido, a PHC valoriza os 

conteúdos escolares, como ferramenta de luta contra a hegemonia da classe 

dominante: 

 
Os conteúdos são fundamentais e, sem conteúdos relevantes, conteúdos 

significativos, a aprendizagem deixa de existir, ela se transforma num 
arremedo, ela se transforma numa farsa. Parece-me, pois, fundamental que 
se entenda isso e que, no interior da escola, nós atuemos segundo essa 

máxima: a prioridade de conteúdo, que é a única forma de lutar contra a farsa 
do ensino. Por que esses conteúdos são prioritários? Justamente porque o 

domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a participação 
política das massas. Se os membros das camadas populares não dominam 

os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer seus interesses, porque 
ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente 
desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar sua dominação 

(SAVIANI, 1993, p. 66). 

 

Mas essa proposta pedagógica não se funda em uma defesa rasa acerca da aplicação 

dos conteúdos, do contrário, estaria vinculada aos princípios da pedagogia tradicional. 

É importante que a apropriação dos conteúdos esteja vinculada a uma perspectiva 

histórica, com consciência dos condicionantes histórico-sociais da educação, que 

sejam vivos e atualizados. 
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Assim, como uma proposta pedagógica realmente articulada com os interesses das 

camadas populares, a PHC se apresenta como uma forma de superação das 

pedagogias articuladas aos interesses das classes dominantes. 

 

Para tanto, a PHC valoriza os alunos e professores enquanto sujeitos do processo 

educativo: 

Serão métodos que estimularão a atividade e iniciativa dos alunos sem abrir 
mão, porém, da iniciativa do professor; favorecerão o diálogo dos alunos 

entre si e com o professor mas sem deixar de valorizar o diálogo com a 
cultura acumulada historicamente; levarão em conta os interesses dos 

alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico mas 
sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua 
ordenação e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação 

dos conteúdos cognitivos (SAVIANI, 1993, p. 79). 

 

A metodologia mantém continuamente presente a vinculação entre educação e 

sociedade, por isso, a PHC apresenta como ponto de partida do ensino a prática 

social, comum a professor e alunos. Nesse ponto de partida, comum a professor e 

alunos, a PHC reconhece a possibilidade destes se posicionarem de forma 

diferenciada, ou seja, em níveis diferentes de compreensão, (conhecimento e 

experiência) da prática social, ou seja, supostamente, o professor tem acúmulo de 

experiências e conhecimentos da prática social, com condição de estimular os alunos 

a buscar novas formas de conhecimento, sendo possível antecipar as possibilidades 

de como trabalhar com os alunos, sem, no entanto, ter a certeza de quais níveis de 

conhecimentos estes possuem. 

 

No segundo momento, chamado por Saviani (1993) de segundo passo, a PHC 

apresenta a problematização, momento em que se identificam quais problemas 

existem na prática social que precisam ser resolvidos e quais conhecimentos são 

necessários para que isso ocorra. 

 

Segue-se então para o passo seguinte (terceiro passo), a instrumentalização. Trata-

se da apropriação dos instrumentos teóricos e práticos para que os problemas sejam 

resolvidos. Nesse momento é importante a compreensão de como esses instrumentos 

são produzidos social e historicamente, estando o aluno “[...] na dependência de sua 

transmissão direta ou indireta por parte do professor. Transmissão direta ou indireta 

porque o professor tanto pode transmiti-los diretamente como pode indicar os meios 
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para que a transmissão venha a se efetivar [...]” (SAVIANI, 1993, p. 81).  

 

Em seguida, a PHC apresenta o quarto passo: a catarse, que o autor afirma, se apoiar 

nas concepções de Gramsci sobre “estrutura e superestrutura na consciência dos 

homens” (SAVIANI, 1993, p.81). Nesse momento, espera-se que os alunos se 

apropriem efetivamente dos instrumentos culturais, a fim de obtê-los para a 

transformação social. 

 

Finalmente, a PHC propõe que a prática social também se apresente como o quinto 

passo, ou seja, o ponto de chegada. Assim como o ponto de partida, a prática social 

também é o ponto de chegada, no entanto, os alunos já se encontram em níveis de 

elaboração mais elevados, conseguindo expressar sua compreensão da prática em 

termos elaborados, assim como é para o professor. 

 

Nesse sentido é que o autor aborda a questão da educação como uma atividade que 

“supõe uma heterogeneidade real e uma homogeneidade possível; uma desigualdade 

no ponto de partida e uma igualdade no ponto de chegada” (SAVIANI, 1993, p. 82), 

pressupondo-se assim que a compreensão da prática social é modificada, não sendo 

a prática social (ponto de partida) a mesma que a prática social (ponto de chegada). 

 

Assim, a PHC se apresenta em 

 

 [...] um movimento enquanto processo pedagógico, que incorpora a categoria 
da mediação. Assim entendida, a educação é vista como mediação no interior 

da prática social global. A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada. 
Essa mediação explicita-se por meio daqueles três momentos que no texto 
chamei de problematização, instrumentalização e catarse (SAVIANI, 2013, p. 

120). 

 

Para demonstrar com clareza como a PHC se diferencia das pedagogias tradicional e 

nova, elaboramos no Quadro 4 uma organização com as principais características das 

pedagogias enfatizadas por Saviani. 
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Quadro 4 - Características da proposta organizativa do método tradicional, novo e 

histórico-crítico5 

 

Passo 

 

Pedagogia Tradicional 

 

 

Pedagogia Nova 

 

Pedagogia Histórico-Crítica 

 

1 

 

Ponto de partida do 
ensino: iniciativa do 
professor 

 

Ponto de partida do 
ensino: iniciativa do 
aluno 

 

 

Ponto de partida do ensino: 
prática social (comum a alunos e 
professores) 

 
2 

 
Apresentação de novos 

conhecimentos pelo 
professor 

 
Apresentação de um 

problema como um 
obstáculo que 
interrompe a atividade 

do aluno 

 
Identificação dos problemas 

postos pela prática social  
(problematização) 

 
3 

 
Assimilação de 

conhecimentos 
transmitidos pelo professor 
por comparação de 

conteúdos anteriores 
 

 
Coleta de dados 

 
Apropriação dos instrumentos 

teóricos e práticos para o 
equacionamento dos problemas 
detectados na prática social 

(instrumentalização) 

 
4 

 
Generalização 

 
Hipótese 

 
Expressão elaborada da nova 

forma de entendimento da prática 
social (catarse) 

 

 
5 

 
Aplicação 

 
Experimentação 

 
Ponto de chegada da prática 
educativa: prática social 

modificada (prática social) 
 

Fonte: Santos (2015) - Adaptado pela autora (2018) 

 

4.3 OS CONTEÚDOS ESCOLARES NA PERSPECTIVA DA PHC 

 

Apesar de considerarmos relevantes os debates sobre currículo escolar em pesquisas 

realizadas na área da educação, é importante ressaltar que esse não foi o foco da 

nossa investigação. Nossa pesquisa esteve articulada, e efetivou-se, com as noções 

de conteúdos escolares, a partir da perspectiva da pedagogia histórico-crítica para 

propor práticas educativas emancipatórias, críticas e cidadãs para alunos da EJA da 

Escola Estadual “Virgínio Pereira”, numa perspectiva de que estes são fundamentais 

para a sua apreensão histórica, para que eles se apropriem do saber sistematizado, 

                                                           

5 Tabela citada na Dissertação de Mestrado de Raqueline Brito dos Santos apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo, em 2015.  
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da cultura produzida historicamente, como forma de participação política e 

transformação da sua realidade social, papel fundamental da escola. 

 

O debate sobre conteúdos escolares, por sua vez, foi uma das questões mais 

polêmicas acerca da fundamentação teóricas da PHC, pois esta pedagogia faz a 

defesa da importância dos conteúdos escolares, no entanto, de acordo com alguns 

críticos da PHC, essa defesa remete a uma pedagogia tradicional, caracterizada pela 

transmissão passiva de conteúdo, que coloca o aluno numa condição de simples 

assimilação. 

 

No entanto, Saviani (1993, p. 66.), quando insiste na importância sobre conteúdos 

escolares, afirma que “sem conteúdos relevantes, conteúdos significativos, a 

aprendizagem deixa de existir, ela se transforma num arremedo, numa farsa”, ou seja, 

é a partir da apropriação dos conteúdos escolares que as camadas populares têm 

condição de se inserir no debate político e lutar pelas transformações sociais e sair da 

condição de dominados. Segundo ele 

 
 [...] o domínio da cultura constitui instrumento indispensável para a 
participação política das massas. Se os membros das camadas populares 

não dominam os conteúdos culturais, eles não podem fazer valer os seus 
interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem 

exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua 
dominação (SAVIANI, 1993, p. 66). 

 

A PHC propõe a prioridade dos conteúdos sem perder de vista a questão pedagógica 

em sua essência, segundo a qual, a lógica dialética é uma lógica concreta, a lógica 

dos conteúdos, ou seja, se fizer a abstração dos conteúdos fica-se apenas com a 

forma. É nesse sentido que “os conteúdos históricos sempre serão importantes e, de 

certo ângulo, determinantes, porque é pelo caminho deles que se apreende a 

perspectiva histórica, o modo de situar-se historicamente” (SAVIANI, 2013, p. 123). 

 

Nesse contexto do debate sobre a importância dos conteúdos curriculares como 

fundamentais para a efetivação de uma pedagogia crítica, Newton Duarte (2016, p. 

49.), ratificando as concepções da PHC, afirma que “a escola é uma instituição cuja 

tarefa reside em fazer com que todos os indivíduos se apropriem dos conteúdos 
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científicos, artísticos e filosóficos, como parte do processo de formação da 

individualidade para si”6. 

 

Para este autor, os conteúdos são atividades humanas historicamente produzidas e 

condensadas na forma de conhecimentos e seu ensino é uma atividade na qual a 

cognição é objetivada, isto é 

 
O trabalho morto contido nos conhecimentos já produzidos é transformado 

em atividade efetiva dos alunos, ou seja, o trabalho morto é trazido à vida 
pelo trabalho educativo. A ressurreição deixa de ser um ato milagroso e torna-

se fruto da atividade de ensino (DUARTE, 2016, p. 49). 

 

Em seu livro Os Conteúdos Escolares e a Ressurreição dos Mortos, Duarte (2016) 

estabelece uma relação entre os conteúdos escolares e os “mortos/vivos”, na 

perspectiva de uma pedagogia crítica. 

 

Fundamenta-se em estudos de Karl Marx sobre as relações entre o capital e a 

atividade do trabalhador para resgatar também as relações entre “atividade passada 

e atividade presente nas condições da sociedade contemporânea, que continua a ser 

uma sociedade capitalista” (p. 49). 

 

Segundo Duarte, 

 

 [...] não é possível o pleno desenvolvimento da atividade humana sem uma 
relação positiva, isto é, humanizadora, entre trabalho vivo e trabalho morto. 

Os instrumentos, como meios de trabalho, são trabalho morto sem o qual o 
trabalho vivo não pode realizar-se: “todo tipo de trabalho, inclusive o menos 
desenvolvido, a caça, a pesca etc., pressupõe que o produto do trabalho 

passado é utilizado como meio para o trabalho vivo [...] (DUARTE, 2016, p. 
51). 

 

De acordo com Duarte, Marx debate a questão do trabalho vivo e trabalho morto 

focado na relação entre capital e trabalho, no entanto, sua análise transcende o âmbito 

do econômico. Argumenta que “é o caso, por exemplo, da força viva presente no 

trabalho morto e do quanto ele é necessário ao trabalho vivo” (DUARTE, 2016, p. 52), 

ou seja:  

                                                           

6 Para Newton Duarte a “individualidade para si” se inicia num processo de desenvolvimento do indivíduo, a 

partir da síntese espontânea das relações sociais (a individualidade em si), rumo a uma síntese consciente das 
relações sociais (individualidade para si). A categoria de indivíduo para si sintetiza as possibilidades máximas de 
desenvolvimento livre e universal da individualidade 
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Quando a escola é criticada por trabalhar com “produtos prontos e acabados”, 
parece-me que há nessa crítica um equívoco fundamental, o de considerar 

que os produtos da atividade social humana possam existir como coisas 
totalmente inertes e desvinculadas da prática social (DUARTE, 2016, p. 52).  

 

Trata-se, portanto, de uma fundamentação que pretende demonstrar a riqueza dos 

conteúdos escolares enquanto conhecimentos historicamente sistematizados, que 

podem se relacionar de forma viva com os alunos, favorecendo-lhes a transformação 

da sociedade por meio do domínio desses conhecimentos.  

 

Nessa perspectiva de superação da condição de dominados e emancipação dos 

alunos da EJA é que os conteúdos escolares foram pautados em nossa pesquisa, na 

qual seguimos todas as etapas propostas pela pedagogia histórico-crítica. 

 

Para trabalhar os conteúdos escolares de ciências e arte da 5ª etapa da EJA, nossa 

pesquisa se estruturou na didática, a partir de João Luiz Gasparin, que, em sua obra, 

“Uma didática para a Pedagogia Histórico-Crítica”, publicada inicialmente em 

setembro de 2002, o autor desafia a traduzir a pedagogia histórico-critica para uma 

didática, que teria como fundamento teórico-metodológico o materialismo histórico 

dialético. 

 

Para tanto, sua proposta de trabalho foi estruturada em quatro níveis, sendo o primeiro 

a teoria do conhecimento do materialismo histórico-dialético, cuja diretriz fundamental 

no processo de conhecimento consiste em partir da prática, ascender à teoria e 

retornar à prática, enquanto práxis, unindo teoria e prática em novo patamar da 

compreensão da realidade humana. 

 

O segundo nível segundo Gasparin, “tem como suporte a Teoria Histórico-Cultural de 

Vigotski, quando explicita o nível de desenvolvimento atual e a zona de 

desenvolvimento imediato” (2015), que resultaria em um novo nível de 

desenvolvimento, como síntese de ambos. O terceiro nível seriam os cinco passos da 

pedagogia histórico-crítica e, finalmente o quarto nível seria o contexto da sala de 

aula, numa leitura desses autores, numa transposição de seus fundamentos teórico-

metodológicos para uma didática teórico-prática. 
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4.4 METODOLOGIA DE ENSINO A PARTIR DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

      – OS PASSOS PARA UMA DIDÁTICA TRANSFORMADORA 

 

De modo a atingir os objetivos de nossa pesquisa, optamos por trabalhar com a 

disciplina de ciências, de forma interdisciplinar, com a disciplina de arte, a partir dos 

conteúdos escolares destas disciplinas, orientados pelas concepções teóricas da PHC 

e pela didática organizada por Gasparin (2015).   

 

Na apresentação do livro, de Gasparin (2015), o próprio Saviani7 ressalta a 

importância em “traduzir os princípios da pedagogia histórico-crítica para o campo 

específico da didática, isto é, do trabalho pedagógico em sala de aula” (GASPARIN, 

2015). 

 

Trata-se de um trabalho que aprofunda teoricamente as concepções da PHC e 

apresenta uma aplicação prática de uma proposta pedagógica que desde a década 

de 1980 vem buscando encontrar saídas para os impasses da educação brasileira. 

Nessa perspectiva, Gasparin (2015), defende que a proposta pedagógica que deriva 

de uma teoria dialética (PHC) “tem como primeiro passo ver a prática social dos 

sujeitos da educação” (GASPARIN, 2015, p.6). A tomada de consciência sobre essa 

prática deve levar professor e alunos a buscar o conhecimento teórico que possibilite 

refletir sobre seu fazer prático cotidiano. 

 

É relevante pensar que a prática aqui colocada não está restrita ao que sentem ou 

fazem os educandos no seu dia a dia, mas também é uma expressão da prática social 

de que fazem parte.  É importante que estes sujeitos compreendam que a totalidade 

social é histórica e contraditória, tanto em seus componentes objetivos quanto 

subjetivos. 

 

O segundo passo “consiste na teorização sobre a prática social, no levantamento e 

no questionamento do cotidiano imediato” (GASPARIN, 2015, p. 6). Isso conduz à 

busca de um suporte teórico que desvele, descreva e explique essa realidade, 

                                                           

7 Dermeval Saviani escreveu a apresentação do Livro Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Critica, 

de João LuisGasparin, publicado em 2015. 
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possibilitando transcender as aparências imediatas, considerando que os sujeitos 

podem discutir e estudar de forma crítica as questões observadas, concebendo-as 

enquanto históricas. Gasparin afirma que: 

 
O processo pedagógico deve possibilitar aos educandos, através do processo 

de abstração, a compreensão da essência dos conteúdos a serem estudados, 
a fim de que sejam estabelecidas as ligações internas específicas desses 

conteúdos com a realidade global, com a totalidade da prática social e 
histórica. Este é o caminho por meio do qual os educandos passam do 
conhecimento empírico ao conhecimento téorico-científico, desvelando os 

elementos essenciais da prática imediata do conteúdo e situando-o no 
contexto a totalidade social (GASPARIN, 2015, p. 6 e 7). 

 

Assim, o autor afirma que a teorização é um processo fundamental para a apropriação 

crítica da realidade, uma vez que contribui para a superação do conhecimento 

imediato e conduz à compreensão da totalidade social. 

 

Esse processo pressupõe que um educador, apoiado nesses referenciais, não se 

limitará a transmitir os conteúdos escolares aos alunos, entregando conceitos prontos 

para serem assimilados, ocorrendo a ruptura com a “memorização” enquanto 

categoria do processo educativo. 

 

A partir dessa nova realidade, é possível que se substituam os dogmas tradicionais e 

se desenvolvam atividades de investigação, reflexão e crítica, com participação ativa 

dos educandos, na articulação dos conteúdos novos e dos anteriores, promovendo 

uma superação dos conhecimentos existentes, gerando um conhecimento totalizante, 

mais elaborado. 

 

O terceiro passo dessa teoria é o retorno à prática para transformá-la. Após se 

relacionar com a teoria, o educando posiciona-se de forma diferenciada em relação à 

prática, pois a compreende e atua sobre ela de modo diferente, podendo seu agir e 

pensar atuar na perspectiva de transformação imediata, tornando assim o 

conhecimento teórico não apenas “uma compreensão do que acontece”, para se 

tornar “um guia para a ação” (GASPARIN, 2015, p. 9). 

 

O conhecimento teórico adquirido pelo educando retorna à prática social repleto de 

intencionalidade, visando a agir sobre ela, de forma crítica e elaborada. Esse processo 

prática-teoria-prática, o autor destaca como não sendo linear, “mas se desenvolve em 
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círculos concêntricos e crescentes, possibilitando ao aluno a busca contínua de novos 

conhecimentos e novas práticas” (GASPARIN, 2015, p. 8), desenhando uma 

concepção metodológica que se estrutura no equilíbrio entre teoria e prática e os 

processos dedutivo e indutivo na construção do conhecimento escolar. Isso porque se 

a prática é o ponto de partida e o ponto de chegada, no campo da criação do 

conhecimento, a práxis (ação-reflexão-ação), daí advinda, além de transformar a 

realidade social, forma e transforma o próprio sujeito (GASPARIN, p. 90). 

 

Essas três fases do método dialético de construção do conhecimento escolar: prática-

teoria-prática pressupõem que no ponto de partida o nível de desenvolvimento dos 

alunos trabalha na sua zona de desenvolvimento imediato, para chegar a um novo 

nível de desenvolvimento (atual), conforme a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski.  

 

Acerca da prática social inicial, o autor busca explicitar uma concepção de prática, 

sendo este o momento em que o professor anuncia os conteúdos que serão 

trabalhados, dialogando sobre o assunto e o aluno evidencia sua percepção a respeito 

dos conteúdos. 

 

A problematização, a instrumentalização e a catarse, conforme discutido 

anteriormente, o autor compreende como um grande eixo teórico de sua proposta 

pedagógica. Trata-se respectivamente, de identificar os problemas postos pela prática 

social do aluno, com debates a partir de sua visão, transformando os conteúdos 

formais em grandes desafios; da formação dos conceitos nos sujeitos, tanto os 

cotidianos como os científicos e das ações docentes e discentes para a construção 

do conhecimento científico na escola, por meio da sistematização dos conteúdos 

escolares e da problematização. Em síntese, o aluno precisa adquirir uma nova 

postura mental, 

 

 [...] deve ser capaz, neste momento, de reunir intelectualmente o cotidiano e 
o científico, o teórico e o prático, demonstrando, através da avaliação, o 

quanto se aproximou das questões levantadas e trabalhadas nas fases 
anteriores do processo pedagógico (GASPARIN, 2015, p. 9). 

 

Por fim, o retorno à prática social, que deve ser vista agora sob nova perspectiva, 

considerando os estudos teóricos, pressupõe uma nova forma de ação, modificada, 
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transformadora, que une teoria e prática, demonstrando as intenções e os 

compromissos sociais do aluno a partir desse processo. 

 

Gasparin (2015), entende que esta metodologia de ensino-aprendizagem também 

desafia os professores quanto à maneira de planejarem suas aulas, a maneira de 

pensamento acerca dos conteúdos, sendo necessário o distanciamento do modelo 

tradicional de ensino e também pressupõe um novo método de trabalho, que tem 

como base o processo dialético: prática-teoria-prática. 

 

Em capítulos posteriores, durante a realização e a descrição das etapas de nossa 

pesquisa, aprofundaremos com maior fôlego os aspectos teóricos e metodológicos da 

PHC, prescritos por Saviani e Gasparin, associando-os a cada passo realizado pelos 

sujeitos. 
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5 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA  

 

Ao iniciar nossa pesquisa, vários espaços não formais foram mencionados pelos 

professores da EEEF Virgínio Pereira como significativos para estabelecer o diálogo 

entre o espaço formal de educação. Esse diálogo é importante para que os muros 

físicos da escola não sejam, simbolicamente, intransponíveis. Os espaços não formais 

presentes nas comunidades são, por excelência, campos que estabelecem o diálogo 

entre conhecimentos e saberes e têm enorme potencial para transpor os muros que 

separam a escola da comunidade. 

 

A Igreja Reis Magos foi elencada pelo grupo como um espaço não formal de grande 

relevância para nossa pesquisa, por seu caráter histórico, artístico, cultural, com 

potencial interdisciplinar, no entanto, optamos em trabalhar com a “Ponte Velha”, que 

reúne também os aspectos ambientais necessários ao recorte pretendido, que é o 

desenvolvimento do processo investigativo focado nos conteúdos escolares da 5ª 

etapa da EJA, da disciplina de ciências, articulados com a disciplina de arte, pensando 

a questão ambiental. A “Ponte Velha” é um patrimônio cultural da Cidade de Serra, 

ES e seu entorno é repleto de riquezas naturais que propiciam estudos vinculados à 

área ambiental, como rio, manguezal, fauna e flora típicos de um ecossistema 

específico. 

 

Dessa forma, optamos por estabelecer uma abordagem crítica acerca das questões 

ambientais que nortearam nossos estudos, por isso, além de vinculá-los aos 

pressupostos da PHC, também estabelecemos um diálogo com alguns pensadores 

desse tema, como Loureiro, Kaplan e Lamosa, que trazem importantes reflexões para 

nossa pesquisa, pensando a educação ambiental num contexto crítico, historicizado 

e vinculado à realidade social, econômica e política de nossa sociedade. 

 

A Educação Ambiental – EA, segundo Loureiro (2012, p.290), surgiu de movimentos 

pacifistas europeus, a partir da década de 1960, em contextos de discussões da 

ecologia política e “em resposta ao estabilishment político e a um estilo de vida 

baseado no consumismo”.  
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A partir da década de 1990, a EA instituiu-se, destacadamente, como um campo 

vinculado à produção de conhecimento, considerando as defesas de teses e 

dissertações e publicações de livros sobre o tema. Assim, segundo Loureiro (2012, p. 

290) vai se constituindo seu caráter político-epistemológico que embasa divergentes 

concepções acerca das questões ambientais (conservacionistas e 

socioambientalistas), conforme aponta o autor: 

 
 “reflete-se na produção científica e, naquilo que compete à nossa discussão, 

nas diferentes concepções sobre crise socioambiental, relações sociedade-
natureza e sustentabilidade, bem como nas propostas político-pedagógicas 

defendidas para abordar a “questão ambiental” (LOUREIRO, 2012, p. 290). 

 

Esses diferentes grupos acerca da EA instituem modos e espaços de atuação, por 

meio de políticas públicas e normas, conforme podemos observar no PNEA – Plano 

Nacional de Educação Ambiental (1999). 

 

No entanto, a hegemonia discursiva existente entre essas concepções, a partir do final 

da década de 1990, é desbancada e surge uma disputa entre conservacionistas, 

pragmáticos e críticos “com predomínio de propostas da educação ambiental dentro 

da perspectiva do “capitalismo verde”, que segundo o autor: 

 
Defende um uso mais racional dos recursos naturais (sem refletir e buscar 
romper com as relações econômicas de mercado e o processo de 

acumulação de riqueza material), com ênfase nos aspectos 
comportamentais, técnico-gerenciais e éticos da relação humana com a 

natureza dita não humana (LOUREIRO, 2012, p. 291). 

 

Assim, num cenário mundial com graves crises socioambientais, criou-se uma 

expectativa “de que cabe à EA promover a “sensibilização” e a “conscientização” 

(LOUREIRO, 2012, p. 292) das pessoas sobre problemas como consumo, uso de 

energia, conservação de biomas, mudanças climáticas etc, numa perspectiva 

individual de se garantir a sustentabilidade e a salvação do planeta, desconsiderando 

as discussões acerca do modo de produção, acesso à terra, ocupação das cidades, 

entre outras. Harmonizam-se as relações sociais e ignoram as injustiças ambientais. 

 

Ou seja, em sua concepção inicial, a “EA é vista como uma ferramenta/instrumento 

para ajudar a se alcançar o “desenvolvimento sustentável” e tem se tornado um tipo 

de “mito intocável” e um “mantra” na conscientização das gerações atuais na produção 

da sustentabilidade do capitalismo” (MACHADO; SANTOS, 2013, p. 249). 
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Essa perspectiva da EA projeta todos os sujeitos como igualmente usufruidores das 

riquezas naturais e responsáveis pela manutenção e recuperação do meio ambiente. 

Tais concepções, segundo Kaplan (2011), são difundidas por meio de políticas 

públicas no âmbito da educação e da educação ambiental, considerando o papel que 

os programas, legislações e instituições têm exercido. O autor aponta que 

 
Os problemas recorrentes da exploração da natureza só começaram a se 
tornar e viraram discussões e políticas públicas quando passaram a ser 

estratégicos para significativas frações das classes dominantes, as quais 
viram nessa agenda ambiental uma possibilidade de, aparentemente conciliar 

uma demanda por estilos de vida mais sustentáveis ambientalmente, 
reivindicados pelos ambientalistas, com a permanência e a intensificação da 

exploração das classes trabalhadoras mundo afora (KAPLAN, 2011, p. 2). 

 

No entanto, isso não significou a existência de debates acerca do crescimento da 

industrialização e acúmulo de capital, da expropriação e danos à natureza para o 

acumulo de riquezas. Ao contrário, “forneceram as bases para que fosse forjado um 

discurso que busca conciliar capital e natureza” (KAPLAN, 2011, p. 2) tratando as 

questões ambientais de modo técnico, neutro e fruto de crises éticas e de 

comportamentos individuais. 

 

Nessa perspectiva, o Estado Brasileiro, a partir do final da década de 1990, a serviço 

das classes dominantes, institui políticas públicas voltadas para a educação 

ambiental, tais como a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA/1999), que 

regulamenta a educação ambiental no Brasil, o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA/2005) que estabelece as diretrizes, os princípios, missão, 

objetivos, as linhas de ação  e os públicos para as ações no âmbito da educação 

ambiental, sendo a base para os programas estaduais e municipais de EA e o ProFEA, 

que é um documento que materializa uma política pública voltada para a formação de 

educadores ambientais. Segundo Kaplan esse documento “tem servido de referência 

para inúmeras ações tanto para o universo escolar quanto para espaços não-formais 

de educação” (idem, 2011, p. 3). 

 

As escolas, a partir desse contexto ocupam importante papel para que as políticas 

pensadas para as questões ambientais sejam difundidas e o Estado cumpra sua 

função de formar um consenso a partir das necessidades da burguesia. 
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Kaplan (2011, p. 6) discute que, “com a modernidade, a instituição que tem assumido 

prioritariamente a função formativa na sociedade é a escola” estando pensada sua 

organização e funcionamento para atender aos interesses da classe dominante, mas 

possível de manifestações antagônicas e de resistências ao processo de dominação: 

 

Não podemos perder de vista que esta se conforma na sociedade capitalista, 
pois isto tem rebatimentos na sua dinâmica conflitiva de funcionamento, onde 
se produzem processos dialéticos de reprodução ideológica dos grupos e 

classes dominantes e movimentos de resistência em seu interior. É nessa 
dinâmica que a materialidade da escola se manifesta e sua legitimidade social 

se impõe (KAPLAN, 2011, p. 6). 

 

Na escola, segundo o autor, também são possíveis as manifestações, os conflitos e 

as resistências por projetos políticos que servem às lutas para a constituição de novas 

relações sociais. 

 

Na perspectiva de formulações teóricas que impõem um discurso harmonioso e de 

conciliação de classes em torno da sustentabilidade, Lamosa (2010) apresenta uma 

pesquisa em que o empresariado e as ONGs têm estabelecido processos educativos 

dentro e fora das escolas, que até “conseguem instituir percepções críticas acerca dos 

padrões de desenvolvimento, mas não aos seus agentes protagonistas. Isto é, os 

sujeitos conseguem até visualizar, por exemplo, os problemas causados pelo excesso 

de lixo, mas não debatem as relações de produção e de consumo que subjazem ao 

excesso do lixo. 

 

A relação escola-empresa tem se tornado um importante meio de difusão ideológica, 

materializada por meio de projetos que subsidiam ações pedagógicas e de formação 

docente, visando, a partir do discurso da EA, à promoção da “sustentabilidade” numa 

perspectiva burguesa. 

 

Acerca desse debate sobre a EA, que vem se instituindo na educação brasileira, 

especialmente por meio das escolas públicas, Costa e Loureiro (2015) afirmam que 

há um avanço de tendências que pensam a educação ambiental para a transformação 

e superação do capitalismo: 
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O campo da Educação Ambiental (EA), no Brasil, desde a década de 2000, 
avançou na explicitação de suas divergências e convergências, que em 

nosso entendimento, servem ao necessário processo de amadurecimentos 
teórico-metodológicos (COSTA; LOUREIRO, p. 181, 2015). 

 

Trata-se da necessidade de pensar a educação ambiental como prática social, visão 

de mundo e ação política, no que se refere às relações sociedade e natureza, 

explicando as relações sociais por meio da história, contribuindo para diferentes 

formulações pedagógicas. 

 

Nesse sentido, Loureiro (2009, p. 82) propõe análises no campo da EA a partir de 

pensamentos críticos, embasados na teoria marxista e aponta que é necessário 

compreender as mudanças que ocorrem nos processos educativos, “a partir das 

relações e conflitos que se estabelecem numa determinada materialidade histórica, 

examinando seus elementos estruturais e conjunturais”. Dessa forma é possível 

apreender, de forma dialética, as mudanças que ocorrem na sociedade, a direção e a 

natureza dessas transformações, possibilitando, nessa perspectiva, pensar a 

“educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória (idem, 2009, p. 85) ”. O 

autor argumenta acerca da importância em explicitar, na prática educativa ambiental, 

as abordagens teórico-metodológicas que fundamentam as ações docentes, de forma 

a realizá-las: 

 
[...] mais consequentes e coerentes, o que significa compreender seus 

conteúdos filosófico-políticos e teórico-metodológicos. Assim, a educação 
ambiental crítica, transformadora e emancipatória emerge da pedagogia 

crítica, que tem seu ponto de partida na teoria crítica de interpretação da 
realidade social (LOUREIRO, 2009, p. 86). 

 

Segundo o autor, a educação e a educação ambiental devem ser compreendidas de 

forma mais concreta e o método, enquanto instrumento filosófico, social e científico 

de análise, tem na dialética de Marx “seu instrumento lógico de interpretação da 

realidade educacional de dimensão socioambiental” (LOUREIRO, 2009, p.86). 

 

Desse modo, a educação ambiental crítica, em sua compreensão, tem origem na 

pedagogia crítica, sendo uma síntese das propostas pedagógicas que se 

fundamentam na crítica à sociedade capitalista e à educação como reprodutora das 

relações sociais injustas e desiguais (LOUREIRO, 2009). 
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Segundo Loureiro (2009), várias produções acadêmicas acerca da educação 

ambiental e práticas educativas ambientais são compreendidas a partir de pedagogias 

críticas, como a pedagogia histórico-crítica e “propõe que o processo de humanização 

exige como objeto da educação, a identificação dos elementos culturais para 

apropriação e exige também a identificação das formas pedagógicas desta 

apropriação (LOUREIRO, 2009, p.86). 

 

Para Saviani (2005, p. 13), a identificação do saber historicamente acumulado é o 

princípio do processo educativo, sendo este “o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica 

e coletivamente pelo conjunto dos homens”. Há uma valorização dos saberes 

culturais, em sua forma concreta, como eixo da proposta pedagógica comprometida 

com a instrumentalização dos sujeitos para a prática social transformadora. 

 

Isso leva à compreensão do papel da educação enquanto prática preocupada com a 

apropriação dos saberes que levem os sujeitos, de forma autônoma e emancipada, a 

uma prática social transformadora. Esse processo “diz respeito à garantia, pelo 

educador, desta apropriação através de uma atuação direta e intencional, que crie 

condições educativas de reflexão crítica dos conteúdos” (SAVIANI, 2009, p. 88). 

 

Esses pressupostos educativo-pedagógicos garantem condições de construir uma 

pedagogia histórico-crítica para a educação ambiental crítica “como proposta de 

apropriação crítica de saberes que garantam condições de realizar práticas sociais 

sustentáveis, do ponto de vista social e ambiental” (SAVIANI, 2009, p. 89). 

 

A intencionalidade da proposta pedagógica é contribuir para a compreensão da 

realidade e para a formação de sujeitos ambientalmente responsáveis, visando à 

superação de relações de dominação e exploração capitalistas que se materializam 

ideologicamente em problemas sociais e ambientais, tornando a educação 

imprescindível para: 

 
 (a) re-inserir o ser humano no ambiente, de forma a que este se perceba 
como “humanamente natural ou naturalmente humano (Marx, 2004). Espécie 

que, por meio do trabalho transforma a natureza e a si próprio em uma relação 
dialética, superando a alienação que perpetua as “externalidades negativas” 
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(degradação socioambiental) do modo capitalista de produzir e consumir 
coisas e pessoas (LOUREIRO, 2009, p. 90). 

 

Nessa perspectiva de pensar a educação ambiental, também é relevante que não se 

conceba a questão ambiental enquanto problema fim, que é resolvido a partir de 

avaliações técnicas, mas que seja vista como essência, como meio, para discutir a 

sociedade ou como síntese das relações de dominação e exploração capitalistas, que 

engloba tudo, inclusive a questão ambiental. 

 

Assim, numa perspectiva marxiana de compreender e intervir na realidade, é 

necessário entender a complexidade do ambiente, superando uma leitura reducionista 

sobre seus aspectos biológicos e compreender suas dimensões social e ecológica, 

política e econômica, que no plano prático, 

 
 [...] nos permitam o enfrentamento e a explicitação dos conflitos em torno 
do uso, apropriação e distribuição dos denominados “recursos naturais” e a 

construção de caminhos que buscam a superação do atual processo de 
produção destrutiva e mercantilização da vida[...] (LOUREIRO, 2009, p. 92). 

 

Os pressupostos da dialética e da pedagogia histórico-crítica são instrumentos 

teórico-metodológicos “para que educadores busquem alternativas ecologicamente 

viáveis e socialmente justas, por meio de uma práxis educativa exercida com vistas à 

superação dos dualismos entre cultura, natureza e capitalismo” (LOUREIRO, 2009, p. 

92). 

 

  



74 

 

6 ESPAÇOS EDUCATIVOS NÃO FORMAIS 

 

Em nossa pesquisa, a partir de diálogos com os sujeitos da investigação, optamos por 

trabalhar com a “Ponte Velha” enquanto espaço educativo não formal. Em razão de 

sua importância histórica, cultural e ambiental, assim como seu forte vínculo ao 

cotidiano da comunidade local, pelos aspectos pesqueiros, de deslocamento, de 

contemplação, dentre outros. 

 

Diversos espaços das cidades já se apresentam com elevados potenciais educativos, 

pois fortalecem as relações de aprendizagem entre o educando e o ambiente local e 

escolar. Eles podem ser utilizados para simples ações de contemplação ou para 

práticas educativas transformadoras, propiciando aos alunos e professores a 

pesquisa, favorecendo o olhar crítico. 

 

Segundo Gohn (2011, p. 99), até os anos de 1980, “a educação não formal foi um 

campo de menor importância no Brasil, tanto nas políticas públicas quanto entre os 

educadores”, estando o processo educativo, essencialmente, voltado para o espaço 

formal escolar. 

 

Quando se falava em educação não formal, segundo a autora, geralmente 

associavam-na a uma extensão da educação formal, desenvolvida em espaços 

exteriores às escolas. Ela critica Coomb e Ahmed como dois pesquisadores do tema 

que propunham que os conteúdos a serem assimilados via educação não formal eram 

de cunho conservador e objetivavam o controle social: 

 
Os conteúdos a serem adquiridos na aprendizagem via educação não formal, 

propostos por Coomb e Ahmed, incluíam: atitudes positivas em relação à 
cooperação na família, trabalho, comunidade, colaboração para o 

crescimento nacional, progresso, etc; a alfabetização funcional; o 
conhecimento das habilidades funcionais para o planejamento familiar, 
sustentação econômica e participação cívica, além de uma visão científica 

para a compreensão elementar de determinadas áreas específicas. Podemos 
observar, na colocação dos autores, uma abordagem conservadora, que 

objetivava em última instância o controle social (GOHN, 2011, p.100). 

 

As mudanças mais significativas acerca da educação não formal ocorreram a partir 

dos anos de 1990, por mudanças nas organizações da economia, da sociedade e do 

mundo do trabalho, quando se passou “a valorizar os processos de aprendizagem em 
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grupos e dar-se grande importância aos valores culturais que articulam as ações dos 

indivíduos” (GOHN, 2011, p. 99). 

 

Além desses e outros fatores, organizações internacionais como a ONU e a Unesco 

têm contribuído para a ampliação desse tema. A partir da conferência mundial em 

1990, na Tailândia, que originou dois documentos: “Declaração mundial sobre 

educação para todos” e “ Plano de ação para satisfazer necessidades básicas da 

aprendizagem”, ampliou-se o campo da educação para outras dimensões, além da 

escola. 

 

Gohn (2011, p. 101) aponta para o fato de que “a Conferência adotou uma concepção 

de saber que se refere à aptidão das pessoas para atuar efetivamente, ou seja, sua 

capacidade para realizar ações competentes”, o que coloca o sujeito na condição de 

aprender a partir de suas habilidades imediatas, nas suas diversas relações sociais, 

como família, trabalho, comunidade. Tal habilidade pressupõe a disponibilidade em 

executar o aprendido do cotidiano, ou seja, exige-se das pessoas novas habilidades, 

entre elas a de gestão. Nesse cenário, “as demandas sobre a educação são múltiplas. 

De reciclagem, aperfeiçoamento, atualização, especialização, etc” (idem, 2011, p.105) 

e muitas não se acomodam na área da educação escolar, sendo realizadas, 

especialmente por organizações não governamentais. 

 

Diante desse contexto, que amplia a utilização dos espaços não formais no processo 

de aprendizagem dos sujeitos, a autora reforça a necessidade de não se afastar da 

dialética nos processos de aprendizagem: 

 

A cultura é concebida como modos, formas e processos de atuação dos 
homens na história, onde ela se constrói. Está constantemente se 

modificando, mas, ao mesmo tempo, é continuamente influenciada por 
valores que se sedimentam em tradições e são transmitidos de uma 
geração para outra. A educação de um povo consiste no processo de 

absorção, reelaboração e transformação da cultura existente, gerando a 
cultura política de uma nação (GOHN, 2011, p. 106). 

 

Assim, aponta que para se discutir a educação não formal, são necessários quatro 

campos ou dimensões de abrangência: O primeiro relaciona-se à aprendizagem 

política dos direitos dos indivíduos, ou seja, a conscientização para sua compreensão 

acerca de seus interesses, dos interesses do seu meio social e da natureza que o 
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cerca; o segundo, vincula-se à capacitação dos sujeitos para o trabalho, por meio de 

habilidades; o terceiro, que é a aprendizagem e o exercício de práticas para a 

organização destes em grupos para atuarem sobre interesses coletivos e, o quarto 

campo, que é a aprendizagem dos conteúdos escolares em formas e espaços 

diferenciados ao da escola. 

 

Ao campo que propõe a aprendizagem dos conteúdos escolares em espaços 

diferenciados ao da escola, atribui-se ainda uma possibilidade de que o ato de ensinar 

se realize de forma mais espontânea, que possa sofrer as interferências das forças 

sociais, clareando e delimitando os conteúdos escolares, de forma que sejam 

explicitas as intencionalidades dessas práticas. 

 

Sob esse olhar acerca dos espaços não formais com potenciais educativos 

pretendemos embasar nossa pesquisa. Entendemos que as cidades dispõem de 

importantes espaços que podem contribuir com o processo educativo para a 

humanização e emancipação dos sujeitos. 

 

Nessa perspectiva, “não é possível ver a escola separada da cidade, a escola é da 

cidade” (CHISTÉ; SGARBI, 2015, p. 106) e, tem se tornado imprescindível 

“proporcionar ao educando a oportunidade de experimentar um aprendizado 

dinâmico, contextualizado e transformador da realidade na qual estamos inseridos” 

(CAMPOS, 2015, p. 18), buscando transpor todas as ordens dicotômicas que 

demarcam os espaços da escola e comunidade, entendendo esses espaços em sua 

dimensão processual, alimentando continuamente a aprendizagem e o ensino. 
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7 DADOS DA PESQUISA DE CAMPO / DIAGNÓSTICO PROFESSORES 

 

7.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO AÇÃO NECESSÁRIA À PESQUISA 

 

Durante as etapas da pesquisa, alguns desdobramentos foram surgindo. Ao realizar 

a primeira discussão com os professores sobre a pesquisa na escola, no sentido de 

apresentá-la, para envolver os participantes, sensibilizar para a participação em 

práticas educativas inovadoras e validar o espaço educativo não formal a ser 

trabalhado, observamos que grande parte demonstrava desconhecer os pressupostos 

teóricos da pedagogia histórico-crítica.  

 

Pensamos em como seria possível desenvolver uma pesquisa pautada na PHC, para 

propor práticas educativas emancipatórias para alunos da EJA, sem que os sujeitos 

docentes conhecessem os fundamentos teóricos da pedagogia a qual iríamos nos 

embasar? Ao mesmo tempo nos questionamos se os docentes tinham leituras e 

experiências de práticas educativas que utilizassem espaços não formais para 

fortalecer a aprendizagem de seus alunos, assim como saber se compreendiam que 

esses espaços não formais poderiam ser importantes aliados à prática docente para 

a promoção da aprendizagem. 

 

Dessa forma, aplicamos um questionário para conhecer como os professores estavam 

familiarizados com as ideias pedagógicas brasileiras, bem como aplicamos uma 

enquete para saber se os professores tinham acúmulos teóricos e práticos sobre 

“espaços educativos não-formais” enquanto ferramentas estratégicas para a melhoria 

da aprendizagem dos alunos e se os concebiam como importantes à prática docente. 

 

Nove educadores que atuam com a EJA responderam ao questionário, ao qual 

possibilitou o seguinte resultado: 
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Gráfico 1- Resultado da pesquisa com os professores sobre a teoria da PHC 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Conforme o Gráfico 1, a grande maioria dos professores (80%) respondeu não 

conhecer os pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica. Quanto aos 

espaços educativos não-formais, conforme podemos verificar no Gráfico 2, 

observamos que a maioria dos professores respondeu “já ter ouvido falar” em espaços 

educativos não formais (80%) e foram unânimes em afirmar que “espaços educativos 

não-formais são importantes para promover a aprendizagem junto aos alunos”.  

 

Gráfico 2– Resultado da Pesquisa com os professores sobre os espaços educativos 

não formais 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Espaços educativos não-formais
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Essa realidade nos levou a compreender que é de grande relevância a realização de 

debates com o grupo docente sobre as ideias pedagógicas no Brasil, com foco na 

pedagogia histórico-crítica, já aproximando desta proposta os conteúdos escolares 

com que trabalham, potencializados por espaços educativos da comunidade local, 

próximos à realidade social dos alunos e dos próprios professores. Nesse sentido, 

com o apoio da equipe pedagógica da escola (pedagoga do turno matutino e 

pedagoga do turno noturno), realizamos uma formação com os professores. Precedeu 

às etapas, em si, da formação, a confecção de um convite a todos os docentes da 

escola, que atuam nos três turnos, para participação na formação. No entanto, na 

primeira etapa da formação apenas os professores da educação de jovens e adultos 

participaram das atividades. 

 

7.2 MOMENTOS DA FORMAÇÃO: A PARTIR DO DIAGNÓSTICO INICIAL, 

      OCORREU A INTERVENÇÃO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

A formação com os professores foi pensada em dois momentos, sendo o primeiro 

realizado de forma que possibilitou uma contextualização teórica e histórica, acerca 

das ideias pedagógicas no Brasil, sendo utilizada especialmente a bibliografia de 

Dermeval Saviani. 

 

No segundo momento, realizamos oficinas com os professores, simulando uma 

situação real de visita a um espaço não formal, que posteriormente eles elaborariam, 

à luz dos pressupostos da PHC, práticas pedagógicas, a partir dos conteúdos 

escolares de cada disciplina. 

 

 Momento 1: Debates teóricos: Aspectos históricos e teóricos das ideias 

pedagógicas no Brasil: Pedagogia Tradicional; Pedagogia Nova e Pedagogia 

Histórico-Crítica. 

 

Nesse momento do debate, utilizamos como referência bibliográfica os livros de 

Saviani (Escola e Democracia, Pedagogia Histórico-Crítica e História das Ideias 

Pedagógicas no Brasil), com apresentação e debates sobre as principais divergências 

ideológicas e metodológicas das pedagogias apresentadas, sua relação com as 

práticas docentes atuais, entre outras. 
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Apresentamos ao grupo de professores uma trajetória das ideias pedagógicas 

consolidadas no Brasil, desde as origens até a atualidade, em uma perspectiva 

historiográfica e de conflitos ideológicos, a partir dos interesses de uma classe 

dominante. 

 

O debate com os educadores da EJA esteve focado na contextualização histórica que 

colocou o Brasil numa condição de colônia, as expansões econômicas e seus 

impactos no âmbito educacional de nosso país, que se arrastam até os dias de hoje. 

Para tanto, foi dada ênfase aos aspectos da pedagogia tradicional, enquanto modelo 

que propunha “vencer a barreira da ignorância” (SAVIANI, 1993, p. 17) e que 

apresentava uma determinada maneira de organizar a escola, desde a formação das 

classes, até a existência da figura central do professor, transmissor de conhecimentos; 

seus aspectos ideológicos enquanto interesses de uma classe dominante. 

 

A Pedagogia Nova também foi discuta no âmbito da parte teórica da formação com os 

professores, vinculada a um grande movimento que “faz críticas à pedagogia 

tradicional, esboçando uma nova maneira de interpretar a educação” (SAVIANI, 1993, 

p. 19), que deixa de ver o problema da marginalidade como foco da ignorância, mas 

associa o marginalizado ao rejeitado. 

 

Finalmente, ainda nas abordagens teóricas, aprofundamos o surgimento da 

Pedagogia Histórico-Crítica enquanto uma proposta teórica pedagógica que defende 

a superação dos modelos da pedagogia tradicional e da pedagogia nova (Figura 6). 

Uma proposta que não defende os princípios da escola tradicional, que segundo 

Saviani (1993, p. 77) é “caracterizada pela passividade, transmissão de conteúdos, 

memorização, verbalismos” nem os princípios da escola nova, que tende a esvaziar o 

saber científico acumulado historicamente ofertado à classe trabalhadora.  
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Figura 6: Formação com os professores: momento 1

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019) 

 

 Momento 2: Realização de oficinas 

 

Nesse momento, foi apresentada aos professores uma sequência de imagens da 

“Ponte Velha” (João Pereira Loureiro), localizada em Nova Almeida, Serra-ES, 

fundada em 1939 e tombada como patrimônio da Serra por meio da Lei 4.446/2016 a 

qual apresenta estrategicamente potencialidades para aprendizagens criativas, 

considerando a vinculação de sua história à história da cidade, seu entorno ambiental 

composto de manguezal, rio Reis Magos, entre outras feições geográficas. A partir da 

visualização das imagens, os professores passaram a trabalhar com o seguinte 

estudo de casos: 

  

Você é professor de alunos da EJA e fez uma visita à “Ponte Velha”. Seus alunos 

anotaram e fotografaram tudo o que foi observado naquele espaço. Ao retornar para 

a escola, eles apresentaram as seguintes observações: fotos do manguezal cheio de 

garrafas pets e sacos plásticos, alguns demonstraram o rio secando e alguns 

disseram que brincaram na ponte e que era a única da região. Considerando a 

proposta curricular sugerida pela unidade central que você está programado para 

realizar junto aos seus alunos da EJA, da 5ª etapa; considerando o relato dos alunos; 

Considerando suas percepções a partir da visita na “Ponte Velha”; considerando os 

pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica; apresente alguns conteúdos que você 

pode trabalhar com seus alunos, escolha um conteúdo e desenvolva um plano de aula 
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que tenha como base os passos da pedagogia histórico-crítica, sendo estes: 1) prática 

social inicial; 2) problematização; 3) instrumentalização; 4) catarse; 5) prática social 

final. 

 

Nesse momento, destacamos que o trabalho deveria levar em conta as dimensões 

possíveis (histórica, social, política, econômica, ambiental, estética, ética, religiosa, 

etc) para estabelecer os processos mentais dos alunos, a fim de que “se apropriem 

dos conteúdos científicos em suas diversas dimensões, buscando alcançar os 

objetivos propostos” (GASPARIN, 2015, p.122). 

 

Finalizando esse momento prático da formação, os professores apresentaram suas 

elaborações, conforme demonstramos no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Apresentação das elaborações dos docentes a partir das oficinas 

 
Disciplina 

 
Conteúdos/conceitos 

 

 
Problematizações 

 

Matemática 

 

Perímetro; área de figuras 
planas; espaço; coleta de 

dados (planilhas); operações 
/ situação-problema 

 

Situação da ponte: necessidade de reparos 
e preservação – elaboração de projeto 

planilhado para enviar à PMS (cálculos, 
cálculos de áreas). 

 

Ciências 

 

Biodiversidade; 
ecossistemas; água; lixo; 
preservação 

 

Quais espécies vivem naquele habitat de 
manguezal; o que provoca a poluição da 
água e do mangue? Quais as 

consequências dos problemas ambientais; 
como se pode interferir nessa realidade? 

 

 
História 

 
História patrimonial; 
formação das cidades; 

colonização no Brasil, 
Espírito Santo e Serra 

 
Como se deu o processo de ocupação da 
Região de Nova Almeida; quem morava na 

Região antes da construção da ponte? Por 
que foi preciso construir a ponte? Quais 

interesses nisso? O contexto histórico local; 
o papel dos indígenas na colonização; 
quem construiu a ponte?  

 

 
Língua Portuguesa 

 
Gêneros textuais; adjetivos; 

substantivos 

 
Elaboração de textos sobre os diversos 

olhares dos alunos; água limpa/água 
poluída; ponte preservada/ponte 
depredada;  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 7: Formação com os professores: momento 2

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Figura 8: Formação com os professores: sequência de imagens apresentadas

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Entendemos que a formação (Figuras 7 e 8) foi relevante para os professores, dentro 

da perspectiva da importância de conhecer propostas pedagógicas que contribuam 

para suas práticas educativas, em uma visão crítica articulada à realidade social dos 

alunos. 

 

Para visualizar melhor como os professores compreenderam as etapas da formação, 

do ponto de vista da importância de sua formação continuada em serviço, inclusive na 

perspectiva política da educação, assim como perceber se abraçariam a causa de 

trabalhar os conteúdos escolares valorizando-se a realidade social dos alunos, numa 
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perspectiva crítica, aplicamos uma nova enquete. Sete (7) professores responderam 

ao questionário e foram unânimes em afirmar que: 

1) “É importante que haja formação para os professores da rede pública estadual”; 

2) “A formação de professores impacta na qualidade do ensino ofertado”; 

3) “A formação realizada sobre a PHC trouxe aprendizagens para si”; 

4) “Considera possível trabalhar na escola a metodologia discutida na formação”; 

5) “Considera que a PHC possibilita aprendizagens mais críticas para os alunos”. 

 

Partindo da experiência da formação, que contribuiria para as diversas etapas da 

pesquisa, considerando que julgamos ser importante aproximar os docentes das 

teorias que embasariam nossa pesquisa, nos organizamos para as etapas seguintes. 

 

7.3 DIAGNÓSTICO JUNTO AOS ESTUDANTES: QUAL CONHECIMENTO TINHAM 

      DOS CONTEÚDOS PROPOSTOS. 

 

A disciplina de ciências, de acordo com as diretrizes da SEDU/ES, para atendimento 

à modalidade de educação de jovens e adultos, a partir do formato semipresencial, 

adotado pela Rede, desde o início do ano letivo de 2017, traz como proposta curricular 

da EJA, 5ª etapa, os conteúdos escolares conforme demonstramos no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Conteúdos curriculares apresentados para a 5ª etapa da EJA8 

(continua) 

 

CONHECIMENTOS 

 
EXPECTATIVAS DE 

APRENDIZAGEM (OPERAÇÕES 
COGNITIVAS ESPERADAS PARA O 

    DESENVOLVIMENTO) 

 
SUGESTÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS 
TECNOLOGICAS 

 

 

 Classificação
dos

seres vivos 
 

 

 Diversidade da 
vida; 

 
 

 Ecossistemas 
 

 
- Conhecer a classificação dos seres 

vivos, as categorias taxonômicas e 
filogenia; 
 

- Identificar a biodiversidade dos 
ecossistemas global e regional; 

 
- Entender o conceito de biodiversidade e 
sua amplitude de relações, como os seres 

vivos, os ecossistemas e os processos 
evolutivos; 

 
Ecologia - Biomas 

Apresenta os 
principais conceitos 
relacionados aos 
Biomas tais como 

biomas mundiais, 
biomas do Brasil, 

oceanos, rios e lagos.  

Integra textos e 

                                                           
8 Conteúdos elaborados para a EJA, para a nova modalidade Semipresencial e encaminhado pela Circular 
SEDU/SEEB nº 007/17 
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 Ecologia 
 
 

 Conceitos 
ecológicos 

 
 

 Relações 

ecológicas 

 

- Entender os ciclos biogeoquímicos nos 
processos de transferência de matéria e 
energia nos ecossistemas; 

 
- Analisar as dinâmicas das populações, 

associando a garantia de estabilidade dos 
ambientes e da qualidade de vida 

humana; 
 
- Analisar ações de conservação, 

recuperação e sustentabilidade ambiental; 
 

- Reconhecer o ser humano como parte 
integrante e transformadora do meio 

ambiente; 
 
- Reconhecer a diversidade das espécies; 

 
- Diferenciar ecossistema, comunidade e 

população; 
 
- Identificar as principais espécies 

ameaçadas de extinção. 
 

animações. 

 
Conceitos básicos em 
Ecologia 
 

Aborda os conceitos 
básicos em Ecologia: 
Ecossistemas, 

componentes bióticos e 
abióticos, habitat e nicho 

ecológico, cadeias e teias, 
pirâmides e 
produtividades. 

 

Fonte: SEDU/SEEB nº 007/17, adaptado pela autora (2018) 

 

Antes de iniciar nossas atividades de campo, entendemos ser necessário aplicar um 

questionário diagnóstico aos alunos da 5ª etapa da EJA, considerando que nossa 

pesquisa pretendia trabalhar a disciplina de ciências, em diálogo com a disciplina de 

arte, em seus conteúdos para a referida série, a partir da “Ponte Velha”, enquanto 

espaço educativo não formal que reúne uma diversidade de potencialidades 

educativas. 

 

Nesse sentido, pretendemos compreender como os alunos se relacionavam com o 

ecossistema manguezal, considerando a proximidade de seu cotidiano com esse 

ambiente, já que todos os educandos residem nas proximidades desse ecossistema. 

 

O questionário tinha oito questões, sendo uma de múltipla escolha e as demais 

abertas. No questionário foi apresentada uma foto colorida do manguezal, seguida 

pelas questões que deveriam ser livremente respondidas pelos alunos. Dos quarenta 

e um (41) alunos matriculados na turma, vinte e dois (22) responderam ao 

questionário. A partir das respostas dos alunos, observamos os seguintes resultados 

(Gráfico 3): 
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Gráfico 3 – Resultados do questionário diagnóstico aplicado junto aos alunos da EJA 

– 5ª etapa – sobre o ecossistema manguezal 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

É possível constatar que a grande maioria dos alunos reconheceu o ecossistema 

como sendo de manguezal (90%); que os alunos foram unânimes ao considerar a 

importância da conservação do manguezal, no entanto, eles estavam inseguros 

quanto aos motivos da importância em se preservar o manguezal, sendo que parte 

não respondeu ou não explicitou (30%) e os demais atribuíram ao sustento de famílias, 

por meio da cata do caranguejo (40%) ou citaram a preservação da natureza (30%). 

 

Quanto à sua relação com o mangue, 86% responderam já ter ido a manguezais e 

77% disseram não ter nenhum tipo de renda vinculada ao bioma, apenas 10% tem 

renda vinculada e 13% afirmaram que já tiveram renda vinculada aos manguezais. 

Sessenta e três por cento (63%) responderam que onde residem “há um local como 

este”, sendo que 36% julgam não existir este ecossistema onde moram. 

 

Com relação à percepção dos alunos quanto a sua parcela de comprometimento em 

relação ao meio ambiente, 68% responderam que a forma de preservação do 

manguezal é não jogar lixo, os demais 32% não explicitaram ou atribuíram a questões 

genéricas e 59% reconheceram que contribuem para a poluição do bioma 

apresentado. Desses, 22% disseram poluir com lixo, 27% não explicitaram. Trinta e 

um por cento (31%) disseram não poluir ou sujar os manguezais. 
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Uma questão interessante observada, no momento da aplicação do questionário foi 

que o professor de ciências usou várias vezes a palavra bioma, ao projetar a imagem 

do manguezal e alguns alunos perguntaram o que viria a ser bioma, sem, no entanto, 

durante a aula, haver explicação sobre o conceito de bioma (Figura 09). 

 

As respostas dos alunos nos chamaram a atenção quanto ao quantitativo que não 

compreende o manguezal enquanto ecossistema de grande relevância para o 

equilíbrio do meio ambiente, relacionando-o apenas, à cata do caranguejo. Muitos 

consideram que a destruição desse ambiente está vinculada ao fato de as pessoas 

jogarem lixo nele, não havendo uma contextualização, uma historicização acerca da 

exploração desses ambientes. 

 

Outro aspecto interessante que o questionário nos mostra é que parte dos alunos 

(36%) não reconhece o mangue como ambiente próximo de sua realidade social. O 

paradoxo é que todos os alunos matriculados residem na sua proximidade. 

 

Esses dados nos possibilitaram construir uma visão geral de como os alunos se 

relacionam com o manguezal, do ponto de vista de suas percepções e da valorização 

desse ambiente, levando-nos a pensar melhor as próximas etapas da pesquisa. 

 

Figura 9: Aplicação do questionário diagnóstico aos alunos da EJA – 5ª etapa

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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8 PRÁTICA SOCIAL INICIAL  

 

A prática social é o ponto de partida para se pensar uma prática educativa 

comprometida com as classes trabalhadoras. Ela “é comum a professor e alunos, 

mesmo que se posicionem diferentemente enquanto agentes sociais diferentes” 

(SAVIANI, 1993, p. 79 e 80). Há uma diferença nos níveis de compreensão de 

professor e alunos, pois os docentes têm uma compreensão que Saviani (1993) 

chama de “síntese precária” pois já têm um determinado conhecimento e experiências 

da prática social e os alunos têm uma compreensão de caráter sincrético, pois, por 

mais experiências que possuam, a própria condição de aluno não os projeta a uma 

significativa articulação das experiências pedagógicas. 

 

Gasparin (2015) ao propor uma didática para pedagogia histórico-crítica argumenta 

que, nesse passo, já denominado de prática social por Saviani (1993), deve ocorrer a 

preparação e mobilização do aluno para a construção do conhecimento escolar. 

 

O professor deve apresentar os conteúdos que serão trabalhados e dialogar com os 

alunos acerca desses assuntos. Segundo o autor nesse momento,  

 
O educando deve ser desafiado, mobilizado, sensibilizado; deve perceber 

alguma relação entre o conteúdo e a sua vida cotidiana, suas necessidades, 
problemas e interesses. Torna-se necessário criar um clima de 
predisposição favorável à aprendizagem (GASPARIN, 2015, p. 13). 

 

Assim, considerando a intenção de que a “Ponte Velha”, enquanto espaço não formal, 

estabeleça a mediação para a aprendizagem dos conteúdos propostos formalmente, 

organizamos essa etapa da pesquisa (prática social inicial) em dois momentos. O 

primeiro ocorreu em sala de aula, onde os professores de ciências e arte 

apresentaram aos alunos como seria desenvolvido o trabalho, quais conteúdos, a 

forma e o tempo das atividades, conforme demonstramos a seguir. 

 

8.1 APRESENTAÇÃO DOS CONTEÚDOS: AULA 1 

 

Nesse momento, foi utilizado um tempo de aula regular, em que os professores de 

ciências e arte se encontraram com os alunos da 5ª etapa da EJA, para apresentar os 

conteúdos que seriam trabalhados com a turma.  
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Destaca-se que a professora de arte participou da formação realizada durante a 

pesquisa, acerca dos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, mas o professor 

de ciências não participou, uma vez que veio integrar à equipe docente em ocasião 

posterior, pois a professora anterior, que esteve na formação, pediu para cessar o 

contrato junto à escola, por motivos pessoais. Esse fato, provavelmente impactou em 

todas as abordagens feitas por ambos, junto aos alunos, desde a apresentação dos 

conteúdos até os momentos seguintes, conforme mencionamos na nossa pesquisa. 

 

8.1.1 Conteúdos da disciplina de arte 

 

A professora de arte se apresentou à turma, naquele momento, enquanto participante 

da pesquisa. Apresentou os conteúdos curriculares formais, de acordo com as 

diretrizes curriculares da SEDU/ES que deveriam ser trabalhados no semestre, sendo: 

 ARTE E PATRIMÔNIO CULTURAL / IMATERIAL: SABERES E FORMAS DE 

EXPRESSÃO (Linguagens artísticas e processos de criação (música, dança, 

pintura, desenho, escultura, gravura, modelagem, produção de vestuários e 

outras).  Experimentar, utilizar e pesquisar materiais e técnicas artísticas 

(instrumentos musicais alternativos, pincéis, lápis, giz, papéis, tintas, argila, 

goivas) e outros meios (máquinas fotográficas, vídeos, aparelhos de 

computação e de reprografia). • Criar e construir formas sonoras, cênicas, 

plásticas e visuais em espaços diversos (bidimensional e tridimensional). • 

Identificar-se como cidadão crítico capaz de se expressar através das 

linguagens artísticas. • Identificar e fazer uso de possibilidades de (re)utilização 

de materialidades alternativas. 

 

A partir dos conteúdos propostos, a professora de arte conversou com os alunos no 

sentido de realizar um trabalho artístico, com técnica a ser escolhida, no qual estaria 

presente sua realidade social local, representada pela “Ponte Velha”.  Sugeriu que 

alguns encontros pudessem ocorrer as segundas-feiras para essas atividades, 

considerando que nesse dia não há aula presencial para a modalidade de EJA. 

 

Duas técnicas foram apresentadas como sugestão pela professora para realização do 

trabalho, que deveria ser escolhida posteriormente, a partir da vivência prática com 
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ambas, sendo: gravura (Figuras 10 e 11), utilizando papel cartolina, E.V.A. ou isopor, 

tinta guache; e pintura por aquarela, que utiliza papel canson, tinta profissional 

aquarela e pincel (Figuras 12 e 13). 

 

Figuras 10 -Técnica de gravura I – apresentada pela professora de arte  

 

Fonte: MacIntyre (2014) 

 

Figuras 11 -Técnica de gravura II – apresentada pela professora de arte 

 

Fonte: : MacIntyre (2014?) 
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Figuras 12 - Técnica de aquarela I – apresentada pela professora de arte

 

Fonte:  Mendes (1998) 

 

Figuras 13 -Técnica de aquarela II – apresentada pela professora de arte 

 

Fonte:  Mendes (1997) 
 

 

8.1.2 Conteúdos da disciplina de ciências 

 

Na mesma aula o professor de ciências, tendo como referencial os conteúdos 

programados pela Rede Estadual de Ensino para a educação de jovens e adultos, 

apresentou aos alunos os conteúdos que seriam trabalhados no bimestre sendo: 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS / DIVERSIDADE DA VIDA / 

ECOSSISTEMAS / ECOLOGIA / CONCEITOS ECOLÓGICOS / RELAÇÕES 

ECOLÓGICAS (Ecologia–Biomas: Apresenta os principais conceitos 



92 

 

relacionados aos Biomas tais como biomas mundiais, biomas do Brasil, 

oceanos, rios e lagos. Integra textos e animações). 

 

A partir da proposta curricular formal e à luz da pesquisa, o professor conversou 

com os alunos que o ecossistema a ser estudado seria o manguezal da região de 

Nova Almeida e Praia Grande, que pode ser acessado a partir da “Ponte Velha”. 

Houve dialogo sobre as possibilidades de aprendizagem sobre a biodiversidade, a 

sustentabilidade e as diversas temáticas possíveis de serem abordadas a partir 

desse ecossistema. 

 

O professor apresentou uma imagem que retratava o ecossistema manguezal e em 

seguida entregou aos alunos um roteiro, elaborado por ele, para nortear a aula de 

campo à “Ponte Velha” e a seu entorno, na perspectiva da educação ambiental 

crítica: 

 

Orientações para aula de campo – dia 29/04/18 – 7h:30 min. às 11h: 

1 - Observar e fotografar o ecossistema manguezal durante a atividade de campo;  

2 - Observar os impactos ambientais que ocorrem na área de estudo 

(desmatamento, lixo, esgoto etc.); 

3 - Descrever aspectos da paisagem; 

4 - Caracterizar a paisagem indicando os impactos antrópicos e sugerir formas de 

recuperação para as áreas degradadas; 

5 - Pesquisar e identificar as artes de pesca utilizadas na região; 

6 - Identificar os peixes mais pescados na região, analisando a diversidade do grupo 

entre as coletas noturnas e diurnas; 

7 - Registrar com fotos e vídeos os aspectos mais relevantes; 

8 - Hidrodinâmica das marés (anotar hora e se está subindo ou descendo); 

9 - Sedimentos (característica do solo); 

10 - Identificar os fatores que fazem dos manguezais ecossistemas tão importantes; 

11 - Compreender a necessidade de preservação dos manguezais; 

12 - Anotar e se possível registrar com fotos ou vídeos os animais, plantas, fungos, 

ou seja, seres vivos vistos nesse ecossistema; 
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13 - Coletar informações com os moradores e pescadores da região acerca dos tipos, 

de animais encontrados nesses locais (aves, mamíferos, crustáceos, moluscos, etc). 

 

Além do roteiro acerca dos conteúdos que seriam trabalhados em sala de aula, no 

bimestre seguinte, os alunos receberam, também, algumas orientações sobre a 

segurança durante a aula de campo, vinculadas à proteção e cuidados com sua 

integridade física e do meio visitado. 

 

Nossa pesquisa teve o cuidado de só realizar as atividades com os alunos após a 

autorização do CEP – Comitê de Ética em Pesquisa e de orientá-los e alertá-los para 

as prevenções necessárias e possíveis ocorrências. 

 

8.2 AULA DE CAMPO: “OLHARES SOBRE A PONTE” E O NÍVEL DE 

      DESENVOLVIMENTO ATUAL DO EDUCANDO: AULA 2 

 

Nossa pesquisa vislumbrou enquanto prática social inicial um espaço educativo não 

formal, a “Ponte Velha”, enquanto ponto de partida comum a professor e alunos, 

entendendo a relevância de se ter “um contato inicial com o tema a ser estudado” 

(GAPARIN, 2015, p. 13) para que o educando possa perceber alguma relação entre 

o conteúdo e a sua vida cotidiana, suas necessidades, problemas e interesses. 

Segundo Gasparin, 

 
Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social 

imediata a respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los 
sobre a prática social imediata, isto é, aquela prática que não depende 
diretamente do indivíduo, e sim das relações sociais como um todo 

(GASPARIN, 2015, p. 13). 

 

Nessa perspectiva, organizamos a aula de campo, que foi realizada, por preferência 

dos alunos, em um domingo (29/04/18) no horário de 7:30h. O horário foi orientação 

do Mestre Marcos, pescador, que atentou para a necessidade de aproveitar a maré 

baixa para possibilitar a passagem sob a Ponte Velha. Estavam presentes no 

momento da aula de campo nove (9) alunos, os professores de ciências e arte, fato 

que nos levou a refletir se, em razão do baixo quantitativo de alunos, seria interessante 

manter a atividade. O professor de ciências justificou que sim, pois a turma havia sido 

dividida em dois grandes grupos para realizar o trabalho, e que havia representantes 
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dos grupos presentes. Além disso, sugeriu realizarmos outra aula de campo com 

aqueles que faltaram. 

 

Dessa forma, demos prosseguimento às atividades e realizamos o embarque do 

grupo.  Inicialmente percorremos o Rio Reis Magos, às margens de um extenso 

manguezal, possibilitando aos educandos uma percepção de um entorno da ponte. 

Após a visita ao Rio Reis Magos, retornamos ao píer de embarque e seguimos a pé 

para a “Ponte Velha”. 

 

No início da nossa aula de campo, ainda na pracinha do Bairro, próxima ao píer de 

embarque, os alunos já se mostraram atentos a problemas cotidianos. Havia muito 

lixo nos locais públicos. Este fato mereceu a atenção especial deles, uma vez que 

revelaram que “às vezes aquele lixo nas margens do rio passa despercebido” e “pode 

ser carregado pela chuva ou vento, pra dentro do rio”. Os alunos manifestaram que 

nunca haviam realizado esse percurso, ou seja, só conheciam o local próximo de suas 

residências. Houve alegria em registrar todos os fatos interessantes que visualizavam 

e elogiaram o fato de ser uma aula “diferenciada”. 

 

No trajeto realizado pelo Rio Reis Magos, registraram diversas ocorrências que 

compreendiam estar relacionada à questão ambiental, como um maquinário na 

margem do rio, para extração de areia, ocupações de casas e comércio às margens 

do rio, despejo de esgotos nas águas do rio e manguezal, acúmulo de lixo e entulhos 

no manguezal, entre outras observações efetuadas. 

 

No momento seguinte, iniciamos a caminhada pela “Ponte Velha” ingressando no 

manguezal. A partir da ponte, os educandos relataram algumas observações, como o 

lixo, situação do rio e dos pescadores, a presença forte da Igreja Reis Magos, entre 

outras questões. Em seguida entramos no manguezal e eles relataram “que nunca 

haviam entrado ali”; “que o mangue tinha cheiro de esgoto”; e fizeram vários 

questionamentos ao professor de ciências: “por que as árvores tinham aquele tipo de 

raiz? ”; “quanto tempo aquelas garrafas plásticas levariam pra se decompor? ”; “por 

que o mangue cheirava a esgoto? ”; “se as panelas de barro eram feitas daquela 

lama”; “por que havia um caranguejo vermelho e outro cinza? (Figura 14). 
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Todos os relatos e questionamentos dos alunos ocorreram a partir do momento em 

que se depararam com um manguezal repleto de lixo, desmatado, apresentando uma 

vegetação e animais nativos do ecossistema, em estado de antropização. Nesse 

momento, o professor de ciências estimulou a curiosidade dos alunos, mas a reservou 

para as próximas etapas da pesquisa, para os debates, pois, segundo Gasparin, 

 
Para concretização desta etapa, o professor pode adotar os seguintes 
procedimentos: [...] possibilitar que sobre cada item da unidade em questão 

haja observações dos alunos. Não debater ou discutir, neste momento, os 
itens que estão sendo apontados, mas somente registrar o estado de 

compreensão e de conhecimento dos alunos sobre o conteúdo (GASPARIN, 
2015, p. 23). 

 

Figura 14 - Aula de campo – visita pelo Rio Reis Magos e manguezal a partir da 

“Ponte Velha” 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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8.3 OLHARES A PARTIR DA PONTE VELHA  

 

A partir da aula de campo, foi negociado com os alunos que eles organizariam suas 

apresentações em data show, com registros fotográficos ou vídeos, para demonstrar 

suas observações do manguezal e também do Rio Reis Magos e suas margens. 

 

Esse momento da pesquisa teve a intenção de compreender o que os educandos 

perceberam a partir da aula de campo acerca do manguezal, considerando o recorte 

para trabalhar a disciplina de ciências e seus conteúdos escolares, com foco na 

educação ambiental. Segundo Gasparin (2015, p. 27) “as questões levantadas nesse 

passo retratam a prática social em seus diversos graus”. 

 

Em paralelo à organização dos alunos de suas apresentações em data-show, a 

professora de arte deu início ao trabalho artístico, também a partir dos olhares dos 

alunos “sobre” a “Ponte Velha”, relacionando-a às questões teóricas. A princípio essa 

etapa ocorreu em formato de projeto piloto, para que os alunos optassem pela técnica 

a ser trabalhada, conforme detalharemos. 

 

8.3.1 Olhares sobre a “Ponte Velha” – apresentações dos alunos e 

         levantamento dos problemas: Aulas 3 e 4 

 

A aula foi iniciada com a presença de vinte e um alunos da 5ª etapa, dos professores 

de ciências e arte, acompanhados pela pedagoga dos turnos matutino e noturno da 

escola. Os alunos se organizaram para suas apresentações em dois grandes grupos, 

por meio de data-show, com registros fotográficos, vídeos e textos. Cada grupo fez a 

exposição oral, por meio de dois representantes, com contribuições dos participantes, 

de forma livre. 

 

O objetivo era apresentar e compartilhar o que os alunos viram a partir da aula de 

campo, a partir da “Ponte Velha” e seu entorno e como enxergaram sua realidade 

social imediata. Demonstramos a seguir as apresentações dos grupos de alunos: 
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Quadro 7 – Apresentação dos grupos – fotos e reflexões 

 
Grupo 

 
Fotos apresentadas 

 

 
Reflexões dos participantes 

 

 
1 

 

- Manilhas com despejo de esgoto; 
- Extração de areia; 
- Casas construídas no manguezal; 

- Muito lixo no manguezal; 
- Seres vivos encontrados durante a 

aula de campo; 
- Igreja Reis Magos; 

- Pescadores na ponte velha; 

 

- Origem indígena do nome do rio; 
- Pouca diversidade de peixes para a pesca; 
- Tamanho da área do manguezal; 

- Muito esgoto despejado no manguezal; 
- Aspectos legais de proteção ambiental; 

- Muito lixo no manguezal; 
- O rio começa na cidade de Santa Teresa; 

- O rio Reis Magos agora vai abastecer a 
comunidade com fornecimento de água; 
 

 

 
2 

 

- Manilhas com despejo de esgoto; 
- Extração de areia; 

- Entulho jogado no manguezal; 
- Muito lixo no manguezal; 
- Seres vivos e árvores visualizados 

durante a aula de campo; 
- Um caranguejo vermelho; 

- Pescadores na ponte velha; 
- Lixo depositado na ponte velha; 
- Desmatamento da vegetação de 

mangue; 

 

- Sumiço dos peixes e caranguejo da região; 
- Legalidade da extração de areia; 

- Legalidade da depredação do manguezal; 
- As garrafas levam 400 anos para se 
decompor; 

- Os próprios pescadores sujam o rio; 
- O rio está assoreado; 

- A ponte é um lugar usado diariamente, mas 
nunca viam os problemas ambientais antes da 
aula de campo; 

- Qual é o papel do poder público na 
preservação do manguezal; 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Durante toda a etapa de apresentação dos grupos (Quadro 7), algumas polêmicas 

foram surgindo, percebemos que de fato, conforme aponta Gasparin (2015, p.27), “no 

levantamento dos tópicos, não é necessariamente, seguida uma ordem”, em 

conformidade com os conteúdos apresentados pelo professor para posterior 

problematização. 

 

Os alunos apresentavam as fotos, explanavam acerca da imagem apresentada e 

algumas intervenções surgiam aleatoriamente. Percebemos a importância que os 

grupos deram ao fato de expor a todos seus registros, suas pesquisas sobre o tema 

e suas ponderações. 

 

Gasparin (2015, p. 27) afirma que o “simples fato de terem suas contribuições aceitas 

sem julgamento incentiva os alunos a participarem da busca de soluções para os 

problemas apontados pela prática social”. 
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Destaca também que  

 

É necessário lembrar que a Prática Social Inicial não é uma motivação que 
acontece no começo do estudo de uma unidade e que se esquece à medida 
que os demais passos vão se sucedendo. Consiste numa contextualização, 

num pano de fundo sobre o qual e em função do qual se trabalha um 
conteúdo. Por isso é retomada, regularmente, em cada uma das outras 

fases da metodologia (GASPARIN, 2015, p.28). 

 

Muitas perguntas emergiram durante as apresentações dos grupos, registradas pelo 

professor de ciências, que seriam tratadas em uma outra etapa da pesquisa, pois 

“aqui, elas ainda fazem parte do processo inicial de mobilização” (GASPARIN, 2015, 

p. 29) (Figuras 15, 16 e 17). 

 

Observamos que muitos alunos tinham conhecimentos prévios sobre o tema e 

surgiram algumas manifestações interessantes acerca da relevância de uma aula de 

campo, ou seja, alguns alunos relataram que “a aula de campo propiciou enxergar 

coisas que não viam antes, mesmo olhando todos os dias”. Finalizamos a aula de 

apresentação dos grupos, mantendo o propósito destacado na etapa da pesquisa. Ou 

seja, a “Ponte Velha” enquanto espaço educativo não formal, a partir de seu entorno, 

e o manguezal, suscitaram nos alunos uma diversidade de reflexões, dúvidas, 

proposições, que a partir das necessidades técnico-científico-sociais serão 

trabalhados nas próximas etapas de nossa pesquisa. 

 

Figura 15 – Apresentação dos alunos sobre seus olhares após aula de campo – 

Grupo 1

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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Figura 16 – Apresentação dos alunos sobre seus olhares após aula de campo – 
Grupo 2 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

 

Figura 17 – Debates (problematização) acerca dos problemas observados pelos 
alunos  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

8.3.2 Olhares sobre a “Ponte Velha” – uma visão teórica para aulas  

         de arte: Aula 5 

 

Enquanto os alunos organizavam suas apresentações para o coletivo da sala de aula, 

acerca da visita na Ponte Velha, a professora de arte iniciou o trabalho com os 

conteúdos escolares da sua disciplina, a fim de preparar os alunos para as oficinas e 

suas produções artísticas. Nesse processo, ela introduziu os conteúdos básicos, como 

demonstramos (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Conteúdos escolares da disciplina de arte trabalhados com os alunos 

 
Conteúdos escolares trabalhados com os alunos 

 

 
Objetivos 

 

- Elementos de Linguagem artística: desenho, 
observação da natureza, das formas, luz, sombra, 
escala, volume, escala tonal, escalas cromáticas, 

matizes; 
 

- Aquarela: parte teórica, base teórica em Rubens 
Matuque, vídeos; 

 
- Gravura: parte teórica, base teórica em J Borges, 
técnicas de gravura, vídeos; 

 

 

- Introduzir as técnicas para o desenho; 
 
- Estimular as percepções, sensibilizações 

e críticas artísticas; 
 

- Produções artísticas a partir do contexto 
social dos alunos; 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Para introdução dos conteúdos escolares de arte, previstos para a 5ª etapa da EJA, a 

professora apresentou um documentário sobre os artistas Rubens Matuck, na 

perspectiva de aprofundar a técnica de aquarela e José Borges, para aprofundar a 

técnica de gravura. Fez uma contextualização histórica de ambos, acerca de seus 

ambientes sociais, suas motivações. A professora deu destaque à forma de produção 

artística de ambos, que representam muito em suas obras de arte a realidade em que 

vivem (Quadro 9): 

 

Quadro 9 - Representação do trabalho dos conteúdos escolares de arte 

 

Conteúdo Escolar 5ª etapa 
 

 

Artista 

 

Técnica 

 
- Técnica de desenho: aquarela. História, 

material (tinta, pincel, papel); 
 

 
 

Rubens Matuke  
Aquarela 

 
- Técnica de desenho: Gravura:  História, 

material (tinta, pincel, papel); 
 

  
José Borges  

Gravura 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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8.3.3 Olhares sobre a “Ponte Velha” – as oficinas artísticas: Aula 6 

 

A partir dos elementos teóricos, já trabalhados, considerando os conteúdos escolares 

da disciplina de arte, para os alunos da 5ª etapa da EJA, a professora iniciou as 

oficinas para que os próprios alunos escolhessem a técnica para suas produções 

artísticas.  

 

As duas técnicas apresentadas foram aquarela e a gravura, que seriam trabalhadas a 

partir da visita à “Ponte Velha”, considerando, em ambas, as especificidades de cada 

técnica, como mistura de cores, cortes, sombras, textura do papel, entre outras. A 

primeira a ser trabalhada foi a aquarela. Nesta oficina, os alunos apresentaram e 

relataram as seguintes dificuldades (Figura 18):  

 A mistura de água e tinta em proporções exatas para garantia das cores leves; 

 Coordenação motora para a garantia da umidade do papel; 

 Ficaram presos à forma cultural de desenho definidos, com traços perfeitos; 

 Os alunos apresentam resistência à abstração. 

 

Figura 18 – Oficina técnica de aquarela sobre canson 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Na oficina seguinte, foi trabalhada a técnica de gravura, com a utilização de material 

mais acessível, como isopor, e.v.a., cartolina, tinta guache. Os alunos demonstraram 

um maior interesse em trabalhar com essa técnica, segundo os quais, a partir das 

seguintes questões: 

 Material mais acessível; 
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 Apresenta desenhos mais definidos; 

 Facilidade no manuseio da tinta, papel, matrizes; 

 Sensibilização/identificação aos aspectos históricos e culturais do autor 

estudado (J Borges). 

 

Essa facilidade e proximidade com a técnica de gravura levou os alunos a optarem 

pela mesma, para suas produções artísticas, que foram realizadas no momento 

posterior (Figura 19). 

 

Figura 19 – Oficina com os alunos para escolha da técnica – técnica de gravura

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

8.3.4 Olhares sobre a “Ponte Velha” – as produções artísticas  

         dos alunos Aulas: 7 e 8 

 

Nas etapas das oficinas e das produções artísticas, os alunos foram estimulados a 

produzir, artisticamente, a partir de um intercâmbio entre suas subjetividades e a sua 

realidade concreta, considerando a visita ao manguezal, a Ponte Velha, ao Rio Reis 

Magos, pois, segundo Duarte, 

 

A obra de arte é uma expressão da subjetividade humana, mas nesse 
processo, ocorre a superação da particularidade da personalidade, tanto 

do artista quanto do sujeito receptor, colocando-se ambas as 
subjetividades em um nível mais elevado de relacionamento consciente 

com o gênero humano (DUARTE, 2017, p. 172).  
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A intenção da ação era que os alunos estabelecessem uma relação indireta com suas 

vivências cotidianas, sem a intenção de produzir resultados imediatos, possibilitando, 

no entanto, um processo catártico, uma vez que a arte opera sobre o sujeito, sua 

realidade objetiva, suas relações sociais e pode provocar crescimento deste sujeito.  

A professora de arte trabalhou com os alunos as seguintes questões:  

 

“A partir da nossa visita à “Ponte Velha”, observando o manguezal, nossa comunidade 

local, o Rio Reis Magos, o que vocês viram? Vamos representar em gravuras aquilo 

que mais nos emocionou? Vamos representar em gravuras aquilo que mais chamou 

nossa atenção? ” 

 

Nessa etapa, houve uma participação média de vinte e dois (22) alunos, os quais 

manifestaram seus diversos olhares a partir da “Ponte Velha”, com representações de 

espécies animais e vegetais presentes no manguezal, de pescadores; da Igreja Reis 

Magos, patrimônio histórico e cultural da Serra; dos problemas ambientais como lixo 

e esgoto. 

 

Com essa prática, constatamos, conforme afirma Duarte (2017, p. 180), o “fato de a 

arte incorporar à memória da humanidade aspectos da vida humana que surgem em 

determinado momento histórico”, pois aquela realidade retratada pelos alunos 

ultrapassará os limites do tempo e exercerá experiências afetivas e seu papel social 

sobre outros sujeitos. 

 

Segundo Vázquez, a obra artística é, acima de tudo, criação de uma nova realidade 

e,  

 
[...] como toda verdadeira práxis humana, a arte se situa na esfera da 

ação, da transformação de uma matéria que deve ceder sua forma para 
adotar outra nova: a exigida pela necessidade humana que o objeto criado 
ou produzido deve satisfazer. A arte não é mera produção material. Nem 

pura produção espiritual. Mas, justamente por seu caráter prático, 
realizador e transformador está mais próxima do trabalho humano [...] 

(VÁZQUEZ, 2011, p. 231). 

 

Assim, os alunos da EJA foram dando forma a um conteúdo, transformando uma 

matéria, elevando sua consciência, criando possibilidades educadoras e formadoras 

(Figuras 20 e 21). 
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Figura 20 – Produção artística dos alunos – técnica de gravura 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Figura 21 – Algumas representações artísticas finalizadas – técnica de gravura

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 
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9 SAINDO DA ZONA DE CONFORTO: AULAS 9 E 10 

 

As aulas tiveram início vislumbrando a retomada dos problemas levantados 

anteriormente (problematização), potencializando a apropriação dos conceitos 

teóricos e práticos importantes para solucionar problemas observados na prática 

social (instrumentalização) que, de acordo com Saviani, 

 
como são produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua 

apropriação pelos alunos está na dependência de sua transmissão direta 
ou indireta por parte do professor. Digo transmissão direta ou indireta 

porque o professor tanto pode transmiti-los diretamente como pode indicar 
meios através dos quais a transmissão venha a se efetivar (SAVIANI, 1993, 
p.81). 

 

Nesse sentido, o professor utilizou recursos audiovisuais, apresentando inicialmente 

um documentário sobre o ecossistema manguezal. Em seguida, ensejou um debate 

com os alunos acerca dos seus conhecimentos sobre o conteúdo, seus 

conhecimentos prévios e os problemas observados a partir da visita à Ponte Velha, 

mangue e arredores. 

 

Acerca dos conceitos científicos, foi discutido sobre as características dos 

manguezais, sua importância para o equilíbrio dos ecossistemas, inclusive da vida 

humana; outros ecossistemas, diferença entre bioma e ecossistema; espécies de 

fauna e flora existentes no manguezal; biomas existentes no Brasil etc. Os debates 

também discorreram sobre os problemas observados pelos alunos: o desmatamento 

que vem avançando sobre os manguezais. Quem vem desmatando e por que 

desmatam os manguezais? O aquecimento e seus impactos nos manguezais; O quem 

vem provocando o aquecimento global? A poluição das águas e manguezais por 

produtos químicos; quem polui, por quê? A pesca predatória; a construção de estradas 

e portos; a quem servem os portos? A poluição por lixo; por que se produz tanto lixo? 

Quem deve coletar e tratar o lixo? Como é feita a coleta e o tratamento do lixo em 

outros estados e países? Como diminuir a produção de lixo? Por que não há ações 

de fiscalização e proteção por parte dos órgãos públicos? 

 

Em seguida, sem a preocupação de medir a incorporação/elaboração desses novos 

conceitos por parte dos sujeitos, para uma nova prática social (catarse), os alunos 

avançaram para propor ações interventivas, a partir do quê vislumbraram como 
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poderiam solucionar os problemas identificados. O plano de aula elaborado contou 

também com a expectativa de proposição de ações interventivas, a partir dos cinco 

passos pensados por Saviani (Quadro 10).  

 

Quadro 10 - Esquema do trabalho desenvolvido com alunos a partir dos passos da 

PHC 

 
Prática social 

Conteúdos 

 
Situações 

levantadas a partir 

da visita à Ponte 
Velha e mangue 

 
Problematização – em 

várias dimensões 

(científica, social, 
política, econômica) 

 

 
Instrumentaliza

ção/ 

catarse 

 
Prática 
social 

 
 
 
 

 

Ecossistema 
Manguezal 

 
- Conceito; 
- Caracterís-

ticas; 
- Importância; 

 
 
 
 

 
- Desmatamento do 
mangue; 

 

 
 

 
- Muito lixo no 

mangue; 
 

 
 
 
 

 
- Esgoto despe- 

jado no mangue e 
Rio Reis Magos 

 

 
 

 
- O que são 
manguezais? Qual é a 

importância dos 
mangues? Quais são 

suas características? 
Quais espécies vivem 

nesse ecossistema? 
 
 

- Quem joga lixo no 
mangue? Por que se 

produz tanto lixo? Como 
outros estados/países 
tratam o lixo? Quem é 

responsável em coletar 
e tratar o lixo na nossa 

cidade?  
 

- O que é esgoto? 
Quem joga esgoto no 
mangue, rio e mar? Por 

que o esgoto não é 
tratado? De quem é a 

responsabilidade de 
tratar o esgoto? O 
tratamento é pago? 

Quem paga? 
 

 
- Por que desmatam o 

mangue? Quem 
desmata? O que 
acontece se o mangue 

deixar de existir?  
 

 
- Debates sobre 
os conteúdos 

escolares e sua 
relação com as 

questões 
levantadas; 

 
 
- Apresentações 

dos alunos; 
 

 
- Proposições; 
 

 
- Produções 

artísticas; 
 

 
- Vídeos; 
 

 
- Documentários; 

 
- Coleta e 
exposição 

do lixo do 
mangue; 

 
 

- Conversa 
com 
moradores; 

 
 

- Exposição 
na Ponte 
Velha com 

entrega de 
panfletos; 

 
 

- Conversas 
com alunos 
de outras 

escolas; 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Esse esquema de aula foi proposto pelos professores de arte e ciências, pela 

pedagoga do turno matutino e pela pesquisadora, à luz dos levantamentos dos 
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problemas registrados e apresentados pelos alunos. Inicialmente, buscamos seguir 

de forma mais rígida a proposta didática de Gasparin (2015), na expectativa de 

representar melhor o processo realizado com os alunos. No entanto, observamos a 

dificuldade da linearidade em todos os momentos da aula. A didática pensada pelo 

autor encontra barreiras para ser implementada, pois além de o processo ser dialético, 

as dimensões que ele sugere para se pensar uma didática também se misturam. 

 

Não há um momento específico para que os passos se concretizem. Nossa avaliação 

é que essa foi a etapa mais complexa da pesquisa. Nela se efetivou a inviabilidade de 

conduzir o debate a partir dos pressupostos da PHC de forma linear, assim como as 

dificuldades em estabelecer um processo catártico no viés da educação ambiental 

crítica numa perspectiva de mudanças políticas para a transformação da sociedade. 

Essa dificuldade, no entanto, não se apresenta como impossibilidade, mas como 

desafio em estabelecer uma educação ambiental como prática social, desatrelada de 

ações individuais e colaborativas, distante da “educação ambiental de “autoajuda” – 

que atribui a cada indivíduo a “necessidade de ser salvador do planeta” (MACHADO; 

SANTOS, 2013, p. 253) 

 

Nesta etapa da pesquisa os professores apontaram algumas questões importantes: 

 Dificuldade em fazer um plano de aula a partir da PHC 

 Dificuldade em trabalhar a proposta da PHC, saindo da linearidade das aulas 

tradicionais; 

 A dificuldade na condução dos debates, considerando a não linearidade do 

processo. O professor de ciências precisava mediar e relacionar os episódios 

das aulas, pois os momentos e as argumentações se misturavam; 

 O tempo das aulas – a metodologia pedagógica pensada ocupa 

significativamente as aulas e requer mais tempo e esforço para serem 

realizadas; 

 Os resultados são positivos, pois os alunos demonstram maior interesse nas 

aulas; 

 Observa-se que os alunos se tornam mais perceptivos e críticos nas aulas; 
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 A metodologia pressupõe a necessidade de ações interventivas/ propositivas 

na realidade social dos alunos, que requerem continuidade das atividades 

junto aos alunos e avaliações.  

 

Os debates com os alunos fluíram com resultados significativos quanto às suas 

percepções críticas.  
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10 RETORNO À PRATICA SOCIAL  

 

Algumas ações foram vislumbradas pelos alunos como importantes para 

transformação da prática social inicial, no caso a “Ponte Velha” e seu entorno, as quais 

citamos: 

 Coletar o lixo no mangue e no entorno da “Ponte Velha” e conversar com os 

moradores; 

 Fazer panfleto para distribuir junto aos moradores acerca da importância da 

preservação do manguezal; 

 Fazer uma exposição do lixo coletado para impactar, junto aos moradores, 

sobre o quantitativo de lixo produzido e como é feita a disposição de forma 

irregular; 

 Propor à escola que as aulas de campo sejam uma prática escolar frequente; 

 Realizar a exposição artística a fim de chamar a atenção para moradores da 

região e professores e alunos de outras escolas sobre a importância do tema; 

 Aprofundamento de leituras sobre a legislação acerca do ambiente; 

 Fazer ofício e encaminhar às Secretarias Estadual e Municipal de Meio 

Ambiente sobre a extração de areia, despejo de esgoto e o desmatamento que 

ocorrem às margens do Rio Reis Magos e no manguezal, no sentido de saber 

se são autorizadas, quais providências são adotadas, entre outras ações; 

 Organizar uma ONG para trabalhar as questões ambientais na região. 

 

Algumas dessas ações foram implementadas, outras não. A seguir apresentamos a 

sequência das ações. 

 

10.1 AÇÕES NO MANGUEZAL: AULA 11 

 

No dia 11/08/18 (sábado), no horário matutino, a partir da sugestão dos alunos, foi 

organizada uma visita ao mangue com a intenção de efetuar a coleta do lixo 

encontrado e conversar com os moradores. O quantitativo de lixo coletado 

impressionou os alunos e impactou os transeuntes. Foi um momento que chamou a 

atenção dos moradores e provocou conversas entre estes e os alunos da EJA (Figura 

22). 
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Figura 22 -  Atividade de retorno ao manguezal para coleta do lixo e conversa com 

moradores 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

10.2 A EXPOSIÇÃO ARTÍSTICAS – MAIS QUE UM PRODUTO EDUCACIONAL, 

        UMA AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO: AULA 12  

 

No dia 21/09/2018 realizamos a exposição artística dos alunos, com o nome de 

“OLHARES SOBRE A PONTE”. Nossa intenção era realizar a exposição em um dia 

de quarta-feira, no horário de 7:30h às 11:30h, considerando o intenso fluxo de 

moradores, porque nesse dia há uma feira livre na saída da ponte, no lado de Nova 

Almeida, Serra, ES. No entanto, a data inicial programada (12/09/18) foi cancelada, 
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em razão de fortes chuvas. Assim realizamos a exposição no dia 21/09/18, uma sexta-

feira, de 13 às 17h. A exposição foi precedida por um processo de reparos nos 

cavaletes, feitos por alunos e professores, pois todos foram emprestados por escolas 

municipais da Serra-ES e, grande parte estava sem condições de uso; e pela 

confecção de um panfleto que seria distribuído aos visitantes da exposição.  

 

O panfleto foi idealizado pelos alunos da EJA e produzido pela pedagoga do turno 

matutino. Durante a exposição cultural, os alunos os distribuíam aos visitantes, 

juntamente com abordagens orais se apresentando como alunos da EJA da Escola 

Estadual Virgínio Pereira. Os alunos discorriam sobre o trabalho exposto, a motivação, 

os resultados e a necessidade de se modificar uma realidade que eles encontraram a 

partir da pesquisa. 

 

Além de moradores dos bairros da Região de Nova Almeida e Praia Grande, 

contemplaram o trabalho dos alunos da EJA os turistas, alunos e professores de 

escolas públicas de Nova Almeida. Estes eram reunidos em grupos e os alunos da 

EJA entregavam panfletos (Figura 26), palestraram sobre o trabalho desenvolvido, 

dando ênfase também às descrições técnicas afixadas em cada gravura, as quais 

estabeleciam um vínculo da arte com os conteúdos escolares que estavam 

apreendendo (Figura 23).  

 

Figura 23 -  Exposição organizada pelos alunos, professores e pesquisadora 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Algumas dificuldades foram apontadas no processo de organização e realização da 

exposição: a fixação dos cavaletes e das gravuras, pois ventava muito; a maioria dos 

alunos da EJA trabalha em horário comercial, por isso apenas alguns conseguiram 

liberação do trabalho, assim como os professores envolvidos, que também trabalham 

em outra rede de ensino, os quais tiveram que negociar a liberação com suas chefias. 

 

A luta pela reprodução material dos trabalhadores se fez presente, como sempre, na 

ação proposta. Esta luta está na base da história de descompasso temporal entre a 

idade escolar regular e a oportunidade de aprendizado na modalidade EJA. Por isso, 

a proposta de conjugar conhecimentos historicamente acumulados e a ação facilita a 

apreensão e construção de conteúdos educacionais – afinal faz parte da vida de cada 

um dos envolvidos, pensar e agir segundo suas condições materiais. O que se deseja 

com a intervenção proposta é provocar ações que questionem o status quo e os 

processos hegemônicos em curso, na sociedade. 

 

A exposição teve resultados positivos para os participantes da pesquisa, mas também 

apresentou impactos positivos para alunos e professores de outras redes, que 

visitaram a atividade, assistiram às apresentações dos alunos da EJA, vinculando as 

gravuras aos conteúdos curriculares que estavam estudando e à realidade social das 

comunidades locais. Professores da Escola Estadual Antônio José Peixoto Miguel e 

da Escola Municipal de Serra, Julite Miranda Freitas convidaram os alunos para 

fazerem exposição dos trabalhos nas escolas. No entanto, ocorreu a exposição dos 

trabalhos apenas na Escola Virgínio Pereira, para os alunos dos três turnos (Figuras 

24 e 25).  

 

Figura 24 - Gravuras catalogadas 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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Figura 25 – Exposição na Ponte Velha 

(continua) 
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Fonte: Elaborado pela autora (2018) 

 

Figura 26 - Panfleto entregue aos visitantes da exposição 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2018) 
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11 AVALIAÇÕES DA PESQUISA E SUAS INTERVENÇÕES 

 

11.1 UM OLHAR SOBRE OS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

No início da pesquisa, aplicamos um questionário junto aos alunos da 5ª etapa da 

EJA, a fim de conhecer suas percepções acerca do ecossistema manguezal. Ao final 

da pesquisa, após as discussões teóricas, políticas, de conteúdos e a aula de campo 

no manguezal, aplicamos novamente o mesmo questionário para avaliar se ocorreram 

mudanças na percepção dos alunos. Dezoito (18) alunos da mesma turma, da 5ª 

etapa da EJA, responderam ao questionário ao final da pesquisa. Demonstramos 

abaixo (Gráfico 4) uma comparação entre os gráficos: 

 

Gráfico 4 – Comparação de dados do questionário aplicado aos alunos no início e 
final da pesquisa – dados percentuais 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

A partir dos gráficos apresentados, observamos uma elevação no quantitativo de 

alunos que afirmaram reconhecer o ecossistema (manguezal) a partir da foto 
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projetada no quadro branco, sendo 10% a mais. Houve um aumento significativo de 

alunos que responderam “existir um manguezal na região em que residem” (de 63% 

passou para 96%) e também aumentou o percentual de alunos que responderam que 

“de alguma forma contribuem para a poluição do mangue” (de 59% para 85%). Quanto 

à questão do lixo, vinte e dois por cento (22%) a mais responderam que “não jogar 

lixo no mangue é a melhor forma de preservação” (de 68% passou para 90%). 

Manteve-se estável o percentual de alunos que “considera importante a preservação 

do manguezal” (100%) e, houve uma pequena queda no percentual de alunos que 

afirmam “não auferirem renda a partir do manguezal” (de 77% para 74%). 

 

Os dados chamam a atenção para algumas questões importantes: 

  

a) Os alunos, quase na totalidade da turma, identificaram o manguezal como um 

ecossistema pertencente à sua comunidade, sua realidade social, fato relativamente 

negado no início da pesquisa;  

b) O aumento do reconhecimento e posterior identificação com o ecossistema 

manguezal, a partir da foto que mostrava a vegetação, suas raízes e o solo, 

caracterizando aprendizagens dos conteúdos escolares programados; 

c) O vínculo fortíssimo que os alunos estabelecem entre a destruição do meio 

ambiente com a questão do lixo. Ou seja, para a grande maioria (90%) “preservar é 

não jogar lixo no mangue” e, além disso “se colocam como grandes responsáveis pelo 

dano ambiental” (85%) porque não fazem a disposição adequada do lixo, que acaba 

por ser depositado no manguezal. 

 

Aplicamos, também, ao final da pesquisa um segundo questionário, a fim de 

compreender a contribuição das aulas de campo em espaços não formais para as 

aprendizagens dos conteúdos escolares e de que forma acompanharam a aula de 

campo. Quinze (15) alunos responderam ao questionário9 e foram unânimes (100%) 

em afirmar que foi importante visitar a “Ponte Velha”, seu entorno e o manguezal para 

apreensão dos conteúdos escolares da disciplina de ciências10. Todos acreditam que 

as visitas em espaços não formais de educação podem contribuir para aprendizagens 

                                                           
9 O questionário foi aplicado aos alunos da 5ª etapa da EJA no dia 05/12/18, em sala de aula.  
10 Os conteúdos escolares da disciplina de ciências foram focados no ecossistema manguezal, as 
espécies de fauna e flora, importância, características. 
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de conteúdos escolares de todas as disciplinas e que, a partir da aula de campo 

realizada, “passaram a observar coisas que não observavam antes”.  

Quanto ao resultado da aula de campo em si, perguntados sobre o que mais lhes 

chamou a atenção durante a visita (Gráfico 5): 

 

Gráfico 5 – Resultado do questionário aplicado aos alunos sobre o que mais chamou 
a atenção na aula de campo realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Conforme Gráfico 5, observamos que cinquenta e três por cento (53%) responderam 

que a quantidade de lixo, e de esgoto, jogada no manguezal e no Rio Reis Magos foi 

o que mais lhes chamou a atenção; vinte e seis por cento (26%) disseram que foi o 

comportamento dos animais, a flora, o solo (conteúdos estudados na disciplina de 

ciências); 0,6% respondeu que foi o desmatamento; 0,6% apontou a falta de 

informações/educação sobre o ecossistema e 0,6% que foi a presença de Deus no 

ambiente. 

 

Quando perguntados sobre qual a melhor forma de preservação do manguezal 

(Gráfico 6), 73% responderam que seria a limpeza; 0,6% que seria a fiscalização dos 

órgãos públicos; 0,6% que seria a retirada do esgoto; 0,6% respondeu que seria não 

realizar a cata do caranguejo fora do período permitido e 0,6% respondeu que é 

preciso educar, conscientizar as pessoas. O resultado ainda aponta que temos que 

avançar em termos de reflexão embasados na educação ambiental crítica. Ao apontar 
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a limpeza como melhor forma de preservação, os estudantes não levam em 

consideração a origem do problema – o consumo excessivo que se relaciona ao estilo 

de vida próprio do sistema econômico no qual estamos inseridos. Não fogem desse 

problema outros efeitos do capitalismo, a geração de resíduos, o mal 

acondicionamento dos resíduos sólidos e do esgoto lançado nas águas. Sem 

reflexões mais substantivas ficaremos presos a ações pontuais que não darão conta 

da complexidade envolta na questão. 

 

Gráfico 6 – Resultado do questionário aplicado aos alunos sobre ações para a 
preservação do manguezal 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2019) 

 

Com esse levantamento é possível observar que os alunos estabelecem um forte 

vínculo entre a preservação do meio ambiente e a questão do lixo, colocando-se 

também como responsáveis. Os resultados nos possibilitam refletir sobre melhorias 

aplicáveis em ações futuras baseadas na pesquisa em tela e no produto educacional 

elaborado a partir desta pesquisa. 

 

11.2 O QUE DISSERAM OS SUJEITOS DA PESQUISA: PROFESSORES 

 

A pesquisa ocorreu efetivamente com a participação dos professores de ciências e 

arte. O professor de ciências foi inserido na pesquisa quando iniciaríamos as 

atividades com os alunos, portanto não participou da sensibilização e da formação 
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continuada com os professores sobre a pedagogia histórico-crítica, sobre a 

possibilidade de realizar aulas de campo em espaços não formais existentes na 

realidade social dos alunos. Houve um diálogo com o professor de ciências sobre a 

proposta da pesquisa, como seria desenvolvida e em que consiste a PHC, no entanto 

não foi realizada com ele a oficina que favoreceu aos demais a elaboração prática de 

um planejamento de aula a partir do espaço não formal para explorar conteúdos 

escolares, a partir dos cinco passos da PHC. 

 

Ao final da pesquisa, aplicamos a ambos, o professor de artes e o de ciências, uma 

entrevista semiestruturada para entender como eles analisaram a pesquisa; a prática 

interventiva proposta; as potencialidades da PHC para trabalhar os conteúdos 

escolares e os espaços não formais como ferramentas para potencializar 

aprendizagens emancipatórias. 

 

Nossa entrevista esteve estruturada com as seguintes questões norteadoras: 

Para o professor de ciências: 

 

  Professor, você costuma levar os alunos a aulas de campo para trabalhar os 

conteúdos escolares?  

“Dificilmente levo meus alunos em aulas de campo. Geralmente trabalho com 

data-show, em imagens, vídeos.  

 

  Você considera que as visitas em espaços não formais, existentes na 

comunidade, potencializam a aprendizagem dos conteúdos escolares? 

“Quando há aula de campo percebo um envolvimento e participação bem maior 

dos alunos e o interesse pelo conteúdo torna-se maior, potencializando a 

aprendizagem. ” 

 

 O que você achou da proposta interventiva realizada a partir dos pressupostos 

da PHC? Você compreendeu a proposta?  

“A proposta é de grande valia e interessante, gostei, mas aulas nesse formato 

exigem tempo do professor, que geralmente não têm e dos alunos da EJA, que 

só conseguem realizar atividades fora de sala nos finais de semana”. 
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 Você avalia que a metodologia proposta contribui para que o aluno se torne 

mais crítico, reflexivo? Por quê?  

“Acho que a proposta estimula os alunos para o raciocínio, mudando seu olhar 

e percepções sobre o tema e, assim se tornam mais críticos, pois às vezes 

pensavam que era uma coisa, mas depois eles descobrem que é bem mais 

além do que imaginavam. ” 

 

  Você conhece os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica? 

“Fui ter contato com a PHC nessa aula aplicada”.  

 

  Você conhece os pressupostos da Educação Ambiental Crítica? 

“Assim como a PHC, só trabalhei com eles a partir de uma visão mais crítica 

sobre as questões ambientais a partir das aulas da pesquisa. ” 

 

  Faça uma avaliação da pesquisa e da proposta interventiva aplicada. 

“É uma proposta interessante, serve como guia, nos dá uma direção 

pedagógica mais concreta, pois desperta em nós e nos alunos percepções 

diferenciadas e aprofundadas da nossa realidade. Além disso, vejo que os 

alunos se tornam multiplicadores. ” 

 

Para a professora de arte: 

 

  Professora, você costuma levar os alunos a aulas de campo para trabalhar os 

conteúdos escolares?  

“Com alunos do ensino fundamental II e ensino médio sim, mas geralmente 

numa perspectiva inversa ao trabalho que fizemos na escola. Normalmente eu 

trabalho a parte teórica com os alunos, a parte da plasticidade e depois saímos 

para visitar um evento que esteja vinculado ao que foi trabalhado”.  

 

  Você considera que as visitas em espaços não formais, existentes na 

comunidade, potencializam a aprendizagem dos conteúdos escolares? 

“Muito. Depois das visitas os alunos demonstraram mais condições de 

aprofundar os conhecimentos. É motivador. Os alunos foram estimulados pela 
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parte imagética. Depois é que surgiram as representações. Os alunos que não 

fizeram a visita à Ponte Velha tiveram dificuldade de representar em gravuras 

o ambiente desejado. ” 

 

  Você acha que a visita à Ponte Velha contribuiu para o trabalho realizado em 

sua disciplina, no tocante ao conteúdo de arte e às gravuras produzidas pelos 

alunos? Por quê? 

“A visita ampliou os olhares dos alunos. Viram o bairro e suas movimentações, 

foram mais sensibilizados, conseguiram ver para além da paisagem. ” 

 

  O que você achou da proposta interventiva realizada a partir dos pressupostos 

da PHC? Você compreendeu a proposta?  

“É uma proposta bastante interessante, pois valorizou a realidade social dos 

alunos para criar condições de aprendizagens que constroem significados para 

os alunos. Compreendi a partir da formação, mas é necessário aprofundar. ” 

 

  Você avalia que a metodologia proposta contribui para que o aluno se torne 

mais crítico, reflexivo? Por que?  

“Sim, porque conduz os alunos para uma contextualização, histórica, social, 

ambiental. Apesar de o tempo ser curto, o trabalho foi crescendo e ganhando 

credibilidade, os alunos manifestaram muito interesse em pesquisar, participar 

das aulas práticas. Há uma identificação dos alunos com as suas produções, 

elas ganham significado. ”  

 

  Você conhece os pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica? 

“Um pouco, a partir da formação, mas acho necessário o aprofundamento. ”  

 

  Faça uma avaliação da pesquisa e da proposta de intervenção pedagógica 

realizada. 

“A pesquisa possibilitou mais que apropriação de conteúdos, eles (os alunos) 

expressaram em gravuras a história da Ponte Velha, da região de Nova 

Almeida, dos moradores representaram na plasticidade a “parte de baixo e de 

cima da ponte”, pois estiveram atentos e questionadores às questões sociais e 
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ambientais. Foram muito diversos os olhares. Pensei que os alunos iriam focar 

no aspecto contemplativo, mas me surpreendi com as visões ampliadas da 

região também! Fiquei feliz com os resultados, já fiz muitos trabalhos com as 

técnicas de gravura, mas nunca tinha trabalhado com gravura um local que 

pode provocar a dispersão das expressões. As expressões artísticas não foram 

estatizadas, pois a gravura provocava questionamentos. Os alunos foram 

buscar o que seria expressado em gravura. Vamos representar o que vocês 

viram a partir da ponte: daí os alunos foram se identificando com algo, como a 

fauna, a flora, as questões ambientais, sociais. Eu não poderia interferir, eles 

buscaram representar a imagem mais significativa para eles. Alguns alunos 

quiseram produzir mais de uma gravura, diversificando os olhares. Teve 

também alunos que produziram uma imagem a partir do colega, mas mantendo 

seus traços. Alguns alunos focaram na questão ambiental. Todos esses olhares 

garantiram a diversidade das representações. Até eu cresci muito com a 

pesquisa. Eu não tinha nunca me atentado para a ponte. Nunca tinha pensado 

nos aspectos históricos dela, nas questões ambientais. Nunca estive envolvida 

com a região de nova Almeida, afetivamente, depois da pesquisa optei em 

visitar a região e passei a observar as pessoas de lá, os locais. A questão 

poética da ponte. O seu significado no passado. Antes de ser tombada era 

utilitária, depois os moradores tiveram um outro olhar para ela. Houve um 

despertar para outros aspectos da ponte. A diversidade de olhares possíveis a 

partir da ponte, a questão histórica da região, a questão ambiental, a visão 

cultural. 

 

11.3 PERCEPÇÕES DA PESQUISADORA E CONCLUSÕES 

 

Nossa pesquisa, assim como as ações interventivas realizadas no seu percurso 

contribuíram significativamente para todos os sujeitos participantes, direta e 

indiretamente, de suas etapas. Por meio dela, conseguimos expor e problematizar 

questões importantes, presentes em nosso cotidiano escolar, relativos às práticas 

educativas realizadas; a serviço de quem essas práticas vêm se constituindo 

historicamente nas salas de aula e, perceber o desafio dos educadores em pensar 

práticas inovadoras e comprometidas com as classes populares, garantindo-lhes 

acesso aos saberes, numa perspectiva emancipatória. 
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Observamos situações importantes nessa trajetória, as quais, algumas, requerem 

superação, outras, amadurecimento, destacando: 

 

- A PHC enquanto metodologia pedagógica – A partir dos resultados observados em 

nossa pesquisa e nas aulas implementadas, compreendemos que o trabalho em sala 

de aula, realizado a partir da proposta pedagógica histórico-crítica, é, de fato, muito 

relevante e inovadora. Foi possível estabelecer uma didática que valorizou os 

conteúdos escolares, vinculando-os à realidade social dos alunos e professores, 

possibilitando aprendizagens significativas e emancipatórias. Entendemos que o 

processo de emancipação não se deu efetivamente nas aulas aplicadas, mas nelas 

se iniciou, sendo necessária a continuidade dessas ações, para o alcance dessa 

condição humana, que implica mudança cultural, demandando, pois, maior tempo 

para se efetivar.  

 

- A didática da PHC – Inicialmente nossa pesquisa se propôs a trabalhar efetivamente 

com a didática pensada por João Luiz Gasparin, à luz de uma sequência apresentada 

em seu livro: Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. No entanto, durante as 

etapas realizadas com base nos cinco passos da PHC, encontramos muita 

dificuldade. Observamos que o processo é demasiadamente dialético, os grupos são 

diversos, as etapas se entrelaçam e dialogam o tempo todo. Ou seja, não 

conseguimos seguir na linearidade proposta pelo autor, apesar de termos 

potencializado algumas de suas contribuições. Ressaltamos, ainda, a necessidade de 

estabelecer um rigor no planejamento das aulas em virtude do caráter dialético do 

processo. Os professores saíram de sua “zona de conforto”, conforme relataram, pois 

na perspectiva trabalhada não mantinham a prática tradicional de ensino que 

pressupunha a transmissão do conhecimento, sem a participação, questionamentos 

e participação dos alunos. 

 

- A formação dos professores – Durante todas as etapas da pesquisa conseguimos 

perceber como a formação ofertada de modo participativo aos professores impactou 

de forma positiva e/ou limitada no processo. A professora (disciplina de arte) que 

participou da formação, tendo contato com a parte teórica da PHC e da oficina, teve a 

compreensão, conseguiu envolvimento, e comprometimento muito maior com as 
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atividades. Ela se declarou, ao final da pesquisa, “transformada”, com as reflexões e 

ações favorecidas pelo trabalho realizado. Já com relação ao professor que não 

participou das etapas da formação (disciplina de ciências), apesar de termos discutido 

em uma roda de conversa acerca dos pressupostos da PHC, dos espaços não formais 

de educação, das intervenções planejadas para as aulas de ciências, à luz da 

educação ambiental, pelo fato de ele não ter tido contato com a dimensão prática da 

formação, os resultados foram menos sensíveis. Avaliamos que ele compreendeu a 

proposta, apesar de sequer ter ouvido falar na Pedagogia Histórico-Crítica, o colega 

se mostrou solícito em participar, mas teve dificuldade na realização das aulas com 

os alunos a partir da PHC. Não apenas dificuldade de aplicação metodológica, como 

os demais envolvidos, mas na condição de contextualizar e problematizar as questões 

levantadas pelos alunos a partir de sua realidade social, vinculando-as aos conteúdos 

de sua disciplina. Dessa forma, entendemos que a formação é fator determinante para 

que emerjam bons resultados em intervenções pedagógicas; 

 

- Multiplicação dos pressupostos da PHC e da EAC – Nos diversos contatos que foram 

favorecidos por meio da pesquisa, com educadores da Escola Estadual Virgínio 

Pereira e de outras escolas, constatamos o pouco, ou nenhum, conhecimento destes 

em relação à pedagogia histórico-crítica e à educação ambiental crítica, sendo 

necessário planejar estratégias para que estas propostas adentrem as escolas;  

 

- A educação ambiental crítica – Os alunos e professores ainda estão vinculados aos 

conceitos de preservação do meio ambiente, às ações individuais acríticas. Foi 

possível iniciar um trabalho capaz de trazer esses sujeitos ao debate para estabelecer 

o vínculo das questões sociais, políticas, econômicas em uma contextualização 

histórica com a natureza, na perspectiva da superação do sistema capitalista. No 

entanto, é preciso darmos continuidade aos debates científicos e políticos, das ações. 

As propostas de intervenção ainda não apresentam a radicalidade necessária para o 

enfrentamento da questão ambiental da perspectiva crítica. 

 

- Os espaços não formais de educação – propiciam aprendizagens criativas aos 

alunos e também aos professores. Não apenas na perspectiva de visualizar no mundo 

o que viram nos conteúdos escolares, mas de atribuir aos conteúdos escolares o 

significado do mundo, de forma dialógica. A pesquisa propiciou a percepção da 
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condição que os espaços não formais possuem em potencializar os conteúdos 

escolares para aprendizagens emancipatórias.  

 

- O trabalho com a EJA – requer superações de caráter estrutural, pedagógico e 

político. É visível o tratamento dispensado pelo Estado a essa modalidade, no sentido 

de esvaziamento, desmontagem, desestruturação. Durante a realização da pesquisa, 

questões cotidianas, consideradas comuns na rede, dificultavam o trabalho, tais como 

a rotatividade de profissionais, vez que 100% (cem por cento) dos profissionais que 

atuam na EJA na EEEF Virgínio Pereira são temporários, ou seja, o movimento de 

entrada e saída de professores, pedagoga e coordenador são rotineiros. A carga 

horária destinada aos alunos da EJA também foi fator crítico, pois vem ocorrendo, 

gradativamente, a redução da carga horária para essa modalidade, diminuindo o 

trabalho com os conteúdos escolares.  No entanto, os alunos da EJA atuaram com 

empenho e compromisso. Demonstraram maturidade e responsabilidade com o 

processo, integralmente. Em algumas situações de debates, apresentaram-se mais 

amadurecidos e críticos na abordagem das questões socioambientais; 

 

- O acervo para realização da pesquisa -  Observamos a oferta reduzida de material 

para a historicização da Cidade de Serra, ES, da Região de Nova Almeida e de 

Fundão, e especialmente da “Ponte Velha”. Por vezes tentamos acesso ao acervo 

legislativo, por meio da Câmara de Vereadores da Serra, no entanto, sem sucesso.  

 

- Identificando espaços não formais em Nova Almeida – Um dos objetivos de nossa 

pesquisa foi identificar locais com potenciais educativos na Região de Nova Almeida. 

Trata-se de uma região com locais e aspectos ricos para realização de qualquer 

trabalho acadêmico, cultural, artístico etc, pois a região possui rica história de 

ocupação e urbanização; riquezas ambientais e culturais. Identificamos como 

“lugares” com maiores potenciais educativos a “Ponte Velha”, seu entorno, sendo 

manguezal, Rio Reis Magos, a ocupação urbana e suas questões sociais, que podem 

ser vistas da ponte (pescadores, moradores em situação de rua, turistas, etc); a Igreja 

Reis Magos, as falésias, as praias. 

 

A importância da realização deste tipo de pesquisa e das intervenções pedagógicas 

para os sujeitos da realidade escolar é muito grande. São oportunidades como esta 
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que desencadeiam transformações significativas nos processos educacionais, nas 

relações humanas, no contexto da sala de aula, no ver e no agir sobre a realidade. O 

processo investigativo requer muitas superações e nos apresenta desafios cotidianos, 

mas, ao final, os resultados na realidade escolar são gratificantes. 
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