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Educação Ambiental Contextualizada para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
Bioma Caatinga: análises, reflexões e vivências pedagógicas em uma escola pública 
do Cariri Paraibano. (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Centro de 
Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. 

RESUMO 

A Caatinga, presente no Semiárido brasileiro, está entre os biomas que mais 
sofreram mudanças devido à intervenção humana. Além disso, tem-se 
historicamente o processo de colonização dos seus povos e a exploração das 
pessoas que ficaram reféns da alienação dos detentores do capital. Assim percebe-
se a urgência de uma Educação Ambiental (EA) Crítica, tanto de sensibilização para 
a conservação do bioma, como também onde o pedagógico transforme o político, e 
o político o pedagógico. Deste modo o objetivo desta pesquisa foi oferecer princípios 
teórico-metodológicos para a efetivação de uma EA Crítica contextualizada para o 
bioma Caatinga na EJA de uma escola pública do Cariri Paraibano. Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa que utilizou-se de pressupostos da Etnografia Escolar e da 
Pesquisa Participante, sendo dividida em três etapas: (1) perfil e percepções 
ambientais dos professores e dos educandos do CEJA (turno noite) na cidade de 
São José dos Cordeiros-PB; (2) vivências pedagógicas com os estudantes; (3) 
análise dos Livros Didáticos (LD) usados no CEJA acerca dos temas ambientais. 
Com relação aos docentes, percebeu-se que a maioria são mulheres. Todos têm 
graduação e a maior parte trabalha em outras escolas. Sobre as temáticas 
ambientais, a maioria dos professores relacionou Meio Ambiente (MA) como lugar 
para viver e EA como disciplina curricular. Pertinente aos estudantes a maior parte é 
de homens, sobrevivem com a até 1 salário mínimo e têm entre 15 e 39 anos. A 
maioria dos alunos, no pré-teste não responderam o que seria MA, e dos que 
fizeram, a maior parte relacionou a categoria como lugar para viver (pré-teste), e 
natureza (pós-teste). Já EA como preservacionista (no pré e pós-teste). Foram 
realizadas nove vivências, na escola e em outros locais, utilizando de diversas 
modalidades didáticas, técnicas e recursos. Com relação à análise dos LD, a 
subcontituinte EA Crítica foi a mais presente. Assim conclui-se que as percepções 
de MA e EA dos docentes denotam uma visão simplista e naturalista, sem reflexões 
críticas de abordar tais temas.  Já os estudantes, sobre o conceito de MA no pré-
teste em que maioria não respondeu e no pós-teste na qual todos responderam, 
percebe-se a importância das vivências pedagógicas que ocorreram durante a 
pesquisa. Durante a realização das vivências foi notório o interesse dos educandos 
em participarem, principalmente pelo uso de materiais contextualizados para a 
convivência com a região, que exponenciou as experiências de vida da maioria dos 
participantes. Sobre os LD analisados, percebeu-se que as temáticas ambientais, de 
contextualização para a convivência dos educandos que moram no Semiárido, como 
também da EA crítica estão presente nos LD analisados. Todavia, estas, no geral 
não materializam-se na prática docente, que ainda se dá em dimensões 
conservacionistas e pragmáticas, percebendo-se que este fenômeno reflete também 
nas repostas dos estudantes acerca destes temas, principalmente no questionário 
pré-teste. Em suma foi extremamente prazeroso trabalhar no CEJA, fatores como a 
receptividade de todos e a vontade de participar e aprender dos estudantes foram os 
melhores estímulos. Compartilhar conhecimentos, histórias de vida, tristezas e 
alegrias com os discentes do CEJA foi inenarrável.  
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Palavras-chave: Bioma Caatinga. Educação Ambiental Crítica. Educação de Jovens 
e adultos.  

ABSTRACT 
 
The Caatinga biome of Brazilian semiarid is among the biomes that most suffered 
changes due to human intervention. In addition, there is a historical process of 
colonization and exploitation of the people living there, where they was held hostage 
by the owners of capital. Thus, there is an urgent need for a Critical Environmental 
Education (EE), both of awareness to a conservation of the biome, as well as to the 
turns where the pedagogical became political, and the political became pedagogical. 
The objective of this research was offer theoretical-methodological principles for the 
accomplishment of a contextualized Critical EE for the Caatinga biome in the youth 
and adults education at a public school in Cariri region of Paraiba, Brazil. It is a 
qualitative research that was based on the assumptions of the School Ethnography 
and the Participant Research, being divided into three stages: (1) profile and 
environmental perceptions of teachers and students members of the Center for 
Youth and Adults Education (CEJA, In Portuguese) in the city of São José dos 
Cordeiros, Paraiba; (2) pedagogical experiences with students; (3) analysis of 
textbooks used in the CEJA on environmental issues. With regard to the teachers, it 
was noticed that the majority are women. Everyone has a degree and most of them 
work also in other schools. Regarding environmental themes, most teachers related 
Environment as place to live and EE as a curricular discipline. About the students, 
they are mostly men, surviving up to 1 minimum wage and are between 15 and 39 
years old. During pre-test, most students don’t answer the question about how they 
conceive Environment, and that who did categorized it as the place to live, and as 
nature (post-test). Environmental Education was related in a preservationist way 
(both pre and post-test). Nine experiences were carried out, in school and in other 
places, using diverse didactic modalities, techniques and resources. With regard to 
the analysis of the textbooks, a sub-constituent “critical EE” was the most present. 
Thus, it is concluded that teachers' perceptions about Environmental and 
Environmental Education denote a simplistic and naturalistic view, without critical 
reflections on themes.The students, about the concept of Environment, considering 
that just some of them did not answer the pre-test questionnaire and not the majority 
answered the post-test, we realize the importance of the pedagogical experiences 
that occurred during a research. During the course of the experiences, was 
perceptible the students interest on being part an participate, in special regarding to 
the use of materials contextualized to the region where they live.Regarding to the 
textbooks analyzed, it was noticed that as environmental themes, the contextualizing 
for coexistence in the semiarid was present in the material analyzed. However, these 
do not generally materialize in the teaching practice. Teachers practice still occurs in 
conservationist and pragmatic dimensions, phenomenon also reflected in the 
answers of the students on these subjects, mainly in the pre-test questionnaire. In 
sum it was extremely enjoyable to work at CEJA, and factors such as a receptivity of 
all and a willingness to participate and learn the students was the best stimuli. 
Sharing knowledge, life histories, sorrows and joys with the students of the CEJA 
was unspeakable. 
 
Keywords: Caatinga biome. Environmental Education. Youth and Adults Education. 
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Se é possível obter água cavando o chão, se é 
possível enfeitar a casa, se é possível crer desta ou 
daquela forma, se é possível nos defendermos do 
frio ou do calor, se é possível desviar leitos de rios, 
fazer barragens, se é possível mudar o mundo 
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que não fizemos, por que não mudar o mundo 
que fazemos: o da cultura, o da história, o da 
política?1 (Paulo Freire) 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A região Semiárida do Nordeste brasileiro, onde se encontra o bioma 

Caatinga, é muitas vezes considerada uma região problema, não somente pelo 

grande número de habitantes vivendo em situação desfavorável, devido às 

condições climáticas próprias da região e à falta de disponibilidade e de gestão 

hídrica, mas também pela falta de políticas públicas, como a implantação de 

programas e/ou projetos de Educação Ambiental (EA) contextualizado para a 

realidade e investimentos de infraestrutura. Região esta que sofre com a crescente 

exploração imposta de forma extrativista pela comunidade local, desde a ocupação 

do semiárido, a qual tem ocasionado uma rápida destruição no Meio Ambiente (MA). 

Somando todos esses impactos antrópicos, mais as condições climáticas da 

região do semiárido paraibano, está ocorrendo uma grande perda de biodiversidade 

naquela área, dentre elas, espécies endêmicas. Além disso, um rápido esgotamento 

de recursos naturais, o qual a própria população usufrui. Além de todas estas 

ocorrências, o Cariri paraibano enfrenta enorme atraso socioeconômico, isto pode 

está ocorrendo pelo fato da Caatinga ser vista sempre com um local com pouca 

riqueza e infértil, refletindo em investimentos financeiros insuficientes por parte do 

governo federal.  

Dentro desse contexto, a escola tem papel fundamental e privilegiado para 

debater as questões socioambientais e assim criar possibilidades para um processo 

de ensino-aprendizagem dialógico relacionando elementos da política, sociedade, 

ética, moral, dentre outros, buscando a formação de cidadãos autônomos e 

emancipados. Então nada mais adequado que buscar-se o desenvolvimento da 

cidadania e formação do ser ambiental dentro das escolas, sendo a mesma o local 

mais adequado para a realização de um ensino ativo e participativo, buscando o 

                                                 
1 Frases de Freire. Disponível em: https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/ Acesso em: 15 jan. 2017.  
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conhecimento e a importância da Biodiversidade da Caatinga como também a 

respeito da organização social dos sujeitos que neste bioma residem. 

Deste modo, uma das modalidades de ensino de maior importância na 

formação do sujeito é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), esta passou a ser 

modalidade da educação básica nas etapas do ensino fundamental e médio em 

1996 de acordo com a Lei 9.394/96 (BRASIL, 2000).   

Assim, esta pesquisa teve como temática o desenvolvimento de atividades de 

EA no contexto escolar, trazendo como público alvo os educandos da EJA em uma 

escola pública do Município de São José dos Cordeiros, no estado da Paraíba. A 

região encontra-se inserida no Semiárido brasileiro e na Caatinga. Este bioma 

atualmente encontra-se em processo de degradação, como citado anteriormente, 

sendo que 80% de seus ecossistemas originais já foram alterados e pouco mais de 

1% está em unidades de conservação (UC) de Proteção Integral (BRASIL, 2016).  

 O local de escolha para a realização desta pesquisa partiu da essência do 

pesquisador, por ser nordestino, sertanejo e extremamente topofílico com a região 

na qual nasceu, o Semiárido, a Caatinga. Outro ponto importante que levou-me a 

região e ao tema foi a participação como voluntário do Curso de Especialização em 

EA para o Semiárido2, como também pela realização de outras atividades no Cariri 

Paraibano, como dois projetos PROLICEN, um deles teve como tema EA em UC na 

Caatinga: atividades educativas em escolas do entorno da RPPN Fazenda Almas3 

no ano de 2012 e o outro foi EA na Reserva particular de patrimônio natural (RPPN) 

Fazenda Almas - Cariri paraibano: vivências pedagógicas em uma escola pública de 

São José dos Cordeiros – PB4 no ano de 2014. Estes projetos foram realizados, 

respectivamente nas cidades de Sumé e São José dos Cordeiros, ambas no Cariri 

paraibano.  

 Mais um fator importante foi à convivência com os sujeitos que residem na 

Caatinga. Durante toda a minha vida sempre percebi a necessidade de uma 

                                                 
2 Projeto financiado através do edital MCT-INSA/CNPq/CT-Hidro/Ação Transversal n0 35/2010 – 
Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Brasileiro, através do curso de especialização lato 
sensu (Educação Ambiental para o Semiárido), Coordenado pelo prof. Dr. Francisco José Pegado 
Abílio (DME/CE/UFPB).   
3 Coordenado pelo prof. Dr. Francisco José Pegado Abílio (DME/CE/UFPB). Que buscou promover 
estratégias que visem à sensibilização dos educandos de duas turmas de uma escola pública 
localizada no município de Sumé, entorno da RPPN Fazenda Almas, tendo como ações educativas, o 
desenvolvimento de atividades voltadas para a conservação da biodiversidade no Bioma Caatinga. 
4 Coordenado pelo prof. Dr. Francisco José Pegado Abílio (DME/CE/UFPB). Que buscou discutir questões 
acerca da conservação, problemáticas ambientais e sustentabilidade do bioma Caatinga em uma turma 
do Ensino Fundamental de uma escola pública na cidade de São José dos Cordeiros-PB. 
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educação (ambiental) crítica e contextualizada para a realidade. Uma educação que 

remasse contra o pior de todos os impactos que acometem o Semiárido, que é a 

falta de conhecimento, a aridez mental5 que deixa a população vulnerável a 

promessas dos “representantes do povo” que de fato só querem os votos daquelas 

pessoas, isso sempre me inquietou e também foi um dos motivos para buscar 

desenvolver elementos de uma EA Crítica na procura de melhorar as relações 

socioeducacionais que ainda aprisionam e manipulam os humanos do Semiárido, 

assim como citado anteriormente, um dos locais mais propícios para tal prática é a 

escola, principalmente na EJA.  

 Assim a dissertação dividi-se em 5 partes. A primeira traz um panorama geral 

da pesquisa, com a introdução, o referencial teórico, os objetivos (geral e 

específicos) e materiais e métodos. Na segunda parte inicia-se os resultados e 

discussão a partir das análises dos dados coletados, nesta está o diagnóstico 

docente que traz o perfil e as percepções ambientais dos professores envolvidos na 

pesquisa. A terceira parte traz consigo o diagnóstico discente, ou seja, faz um 

levantamento acerca do perfil e das percepções ambientais dos estudantes da EJA. 

Na quarta parte estão mostradas as vivências pedagógicas, explicitando as diversas 

atividades realizadas com os educandos em sala de aula e no campo. Para finalizar, 

a última parte faz uma análise dos Livros Didáticos (LD) adotados pela escola na 

procura de entender como que as temáticas ambientais materializam-se nestes 

livros e assim como são utilizadas pelos professores para com os estudantes. Na 

sequencia ocorre as conclusões e considerações finais acerca da dissertação, como 

também as referências utilizadas, os apêndices e anexos.  

 Portanto, o desenvolvimento desta pesquisa foi de extrema importância na 

minha formação enquanto cidadão e sujeito inserido numa sociedade em que os 

conflitos e as incoerências socioambientais são predominantes. Espero também que 

tenha sido importante para os educandos, professores e gestora do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA), local na qual foi realizado o trabalho.  

 

 

 

                                                 
5 Termo citado a partir do livro Aridez mental, problema maior Contextualizar a educação para 
construir o ‘dia depois do desenvolvimento’ no Semi-Árido Brasileiro. Disponível em: 
http://www.insa.gov.br/~webdir/snecsab/ppt/ppt06.pdf    Acesso em: 11 mai. 2016.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Desvelar princípios teórico-metodológicos para a efetivação de uma EA Crítica 

contextualizada para o bioma Caatinga na EJA de uma escola pública do Cariri 

Paraibano.  

 

2.2 Específicos  

 

 Identificar o perfil sociocultural e a percepção ambiental dos professores que 

compõem o Centro educacional de Jovens e Adultos (CEJA); 

 

 Analisar as percepções ambientais e o perfil sociocultural dos educandos acerca 

de diferentes temáticas ambientais e do bioma Caatinga; 

 

 Contribuir no processo educativo do CEJA com a produção de conhecimentos e 

emancipação dos sujeitos envolvidos na pesquisa;  

 

 Investigar como as temáticas ambientais são contempladas nos livros didáticas 

utilizados pelos educandos envolvidos na pesquisa e como estas se materializam 

nas práticas pedagógicas no contexto de sala de aula da EJA; 
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 Colaborar para a formação de cidadãos críticos-reflexivos e disseminadores da 

real necessidade de Conservação do Bioma Caatinga na região do Cariri 

paraibano; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Semiárido, bioma Caatinga e Paraíba: conhecendo o ambiente 

 

As regiões Semiáridas representam cerca de 1/3 da superfície emersa do 

planeta, abrigando mais de 1 bilhão de pessoas. São áreas importantes pela 

extensão de terras, pelo contingente populacional e potencial econômico envolvido, 

assim como pelos desequilíbrios a que podem estar sujeitas quando mal manejadas, 

podendo vir a acarretar reflexos no clima e na biodiversidade globais (ARAÚJO et 

al., 2002). 

São três as grandes áreas Semiáridas da América do Sul: a diagonal seca do 

Cone Sul (Argentina, Chile e Equador), a região Guajira (Venezuela e Colômbia) e o 

Nordeste seco Brasileiro. Com temperaturas médias anuais elevadas e constantes, 

baixos níveis de umidade, escassez e irregularidades nas precipitações anuais, 

longos períodos de carência hídrica e solos parcialmente salinos (AB’SABER, 1985). 

No tocante as chuvas, conforme Cirilo, Ferreira e Campelo Netto (2007), 

ocorrem precipitações médias entre 250 e 700 mm anuais (podendo ter exceções), 

com vegetação predominante arbustiva – que perdem as folhas nas estiagens (são 

caducifólias) – e pastagem que secam nestes períodos. É uma área suscetível a 

degradação, principalmente, pelas variações climáticas e ações antrópicas.  

A região Semiárida brasileira abrange aproximadamente 18,2% da área do 

país. Já o Nordeste apresenta 86,48% de seu território na porção Semiárida. O Rio 

Grande do Norte lidera a lista com 93,4% do território Semiárido. Depois, vem 
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Pernambuco com 88%, seguido do Ceará e Paraíba com 86%. Nos demais estados, 

também há uma predominância do Semiárido: 69,7% da Bahia, 59,9% do Piauí, 

50,9% do Sergipe e 45,6% de Alagoas. Contabilizando uma extensão territorial de 

980.133,079 Km² com a presença de 1.135 municípios. Relacionado à população, é 

aproximadamente 12% da população brasileira que vive no Semiárido, o que 

representa 22.598.318 habitantes, sendo 42,57% da população nordestina. 

Equiparando as populações das regiões Norte e Centro-Oeste com a da região 

Semiárida, observa-se que esta última supera facilmente as dessas regiões e é 

apenas 17,48% menor do que a população residente na região Sul. Portanto, 

percebe-se claramente a grandeza numérica que representa a população residente 

no Semiárido brasileiro. Vale ressaltar que esta área foi demarcada diversas vezes 

ao longo dos últimos 75 anos (MEDEIROS et al., 2012; ASA, 2017; CIRILO, et al., 

2007). 

Pertinente à economia, a formação história do Semiárido brasileiro tem na água 

um dos elementos básicos. A sua disponibilidade condicionou a orientação do 

processo de povoamento e ocupação, pois é fator primordial para a sobrevivência, 

assim como para a agropecuária, importante setor econômico nordestino. As 

ocupações ocorreram às margens dos rios ou olhos d’água, origem da maioria da 

malha urbana atual (PESSOA; CAVALCANTI, 2002)    

Já atualmente, do ponto de vista socioeconômico, o Semiárido é o espaço do 

Brasil onde é manifestado mais intensamente o fosso que separa a base econômica 

do crescimento demográfico. A economia vai, muitas vezes, de atividades 

tradicionais de produtividade a industriais e agroindustriais. Para a maioria da 

população, o tipo de economia é vulnerável ao fenômeno das estiagens 

(MACAMBIRA, 2006). Qualquer desequilíbrio na distribuição das chuvas, que não 

possibilite a criação de animais e a produção agrícola, cria caos na economia loco-

regional.  

A economia atual está interligada com as propriedades dos territórios, uma vez 

que como afirma Santos, Schistek e Oberhofer (2007), a realidade da situação 

fundaria, na qual a absoluta maioria das propriedades é constituída de hectares 

totalmente insuficientes ao necessário para ter uma produção estável é uma 

consequência direta do modelo da ocupação do Semiárido brasileiro.  

Um fato marcante foi o surgimento da Lei de Terras, em 1850, que proibia a 

continuação da formação de posses. Quem tivesse interesse em adquirir novas 
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terras teria que fazê-lo por via de compra. Porém a lei e suas regulamentações 

abriram espaço para legitimar as antigas posses e sesmarias. Essa legalização 

serviu para os posseiros de maior porte transitarem em patamar de classe social 

elevada, tornando-se grandes proprietários rurais (MOREIRA FILHO; GALINDO 

FILHO; DUARTE, 2002). Se não fossem as dificuldades impostas à ocupação livre 

da terra, possivelmente a estrutura regional do Semiárido, tanto de ponto de vista 

econômico, como social e político, poderia ser bem diferente. O vaqueiro teria tido 

facilidade para transformar-se em proprietário e os que chegassem à região 

poderiam adquirir suas terras com fortes possibilidades de aqui estabelecerem um 

equilíbrio entre o tamanho da propriedade e exigência climática (SANTOS; 

SCHISTEK; OBERHOFER, 2007).  

Este processo histórico reflete no que temos hoje, a concentração dos 

territórios para poucas pessoas, como afirma a Articulação no Semiárido (ASA)  

(2017) o Semiárido é um espaço com grande concentração de terra, da água e dos 

meios de comunicação, que historicamente sempre estiveram nas mãos de uma 

pequena elite. Essa situação gera níveis altíssimos de exclusão social e de 

degradação ambiental e são fatores determinantes da crise socioambiental e 

econômica vivida na região. Sobre a divisão das terras propícias à agricultura na 

região, os dados são os seguintes: cerca de 1,5 milhão de famílias agricultoras 

(28,82% de toda a agricultura familiar brasileira) ocupam apenas 4,2% das terras 

agricultáveis do Semiárido. Ao passo que 1,3% dos estabelecimentos rurais com 

mais de 1 mil hectares, conhecidos como latifúndios, detêm 38% das terras. 

Mais da metade (59,1%) dos brasileiros em situação de extrema pobreza estão 

no Nordeste. Destes, mais da metade (52,5%) vivem em áreas rurais do Semiárido 

(IBGE, 2010). 

Em 60,09% dos municípios do Semiárido, com mais de nove milhões de 

habitantes, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) varia de muito baixo a baixo. 

O IDH leva em consideração indicadores de longevidade, educação e renda. Todos 

os municípios do Semiárido apresentaram IDHM inferior ao do Brasil (0,727) (ASA, 

2017). 

Nesta conjuntura, Vilar Filho (2017) elenca alguns fatores que concorrem para 

as problemáticas da seca que é constante: as iniciativas governamentais que só 

ocorrem durante as estiagens severas, ou seja, sem continuidade; o 

desenvolvimento de políticas públicas com uma visão hidraulicista, que a água é a 
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solução para todos os problemas; as iniciativas verticais dos governos, como pouca 

participação efetiva do povo; a não existência de planos assíduos de convivência 

com a seca; a inatividade das tecnologias disponíveis.  

Ainda sobre as políticas públicas para o Semiárido nordestino, como afirma 

Galindo (2008), foram pautadas por estratégias de combate à seca, sendo o 

principal fator que determinou o subdesenvolvimento da região. Isso é bem claro por 

trás das ações do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), com 

a ideia de combater o ambiente “inóspito” do Semiárido, que este seria inadequado 

para o trabalho rural e, para nele viver, seria necessário intervir e modificá-lo 

(PONTES, 2010). Apenas recentemente que tal fenômeno vem modificando-se, com 

o surgimento de novas políticas, de convivência com a região.   

Sobre o bioma dominante, a Caatinga é o que abrange maior área dentro do 

Semiárido brasileiro, correspondendo a 63% da área do Semiárido (ABÍLIO et al., 

2010), estende-se diferentemente pelos estados de Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, parte do Maranhão e a região 

norte de Minas Gerais (BERNARDES, 1999). Sendo este bioma o único 

exclusivamente brasileiro que cobre aproximadamente 10% do território nacional 

(CASTRO et al., 2006), caracteriza-se por possuir uma vegetação com adaptações 

ao clima seco e uma paisagem com significativa riqueza biológica, elevado índice de 

endemismo em espécies animais e vegetais (ABÍLIO et al., 2010), estimando-se que 

pelo menos 40% das espécies da flora identificadas sejam endêmicas (LEAL et al, 

2005). 

 Todavia 62% das áreas susceptíveis à desertificação estão em zonas 

originalmente ocupadas por Caatinga (BRASIL, 2016) e uma das questões que 

influenciam diretamente para este fenômeno são os desmatamentos e queimadas, 

sendo que as principais causas desta prática ocorrem para o plantio de espécies 

exóticas, como é o caso do milho, feijão e arroz, como também, como o agricultor 

denomina, para a “limpa” do terreno, de retirar espécies de poucas folhagens para 

que outras, principalmente as gramíneas crescem e sirvam de alimento para 

bovinos, caprinos e equinos. Além de uma maior valorização econômica daquele 

local em que não existem vegetais, na qual historicamente se tem esta relação, ou 

seja, o solo vale mais dinheiro para o seu dono quando está sem plantas. 

Entretanto, como já citado anteriormente, esta prática traz drásticas consequências 

para a região, como a poluição, influência para o aumento da temperatura loco-
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regional, morte da matéria orgânica por intermédio das queimadas, que leva a 

improdutividade do solo, dentre outros.    

 Ainda sobre as causas dos impactos ambientais, o crescimento da população 

e da densidade populacional contribui para a exploração dos recursos naturais além 

de sua capacidade de suporte. O aumento da população, assim como das 

demandas por alimentos, energia e outros recursos naturais vêm provocando 

importantes impactos na base de recursos naturais das regiões da Caatinga 

(ABÍLIO; FLORENTINO, 2010).  

Pertinente ao estado que foi realizada a pesquisa, a Caatinga é o tipo de 

vegetação que cobre a maior parte do território Semiárido paraibano e antes de 

tudo, é preciso superar a ideia de este bioma está relacionado com a pobreza 

paisagística e de biodiversidade (ARAÚJO; SOBRINHO, 2009). 

Mais especificamente o trabalho foi desenvolvido no Cariri paraibano, este 

segundo Pereira (2006) localiza-se em áreas tidas como de alta susceptibilidade à 

ocorrência de processos de desertificação. Além de sofrer degradações naturais, 

passa por níveis intensos de antropização principalmente no que se refere aos 

processos de agriculturização e pecuarização. 

Segundo Leff (2012), apesar dos avanços verificados, tanto na busca de um 

modelo de Desenvolvimento Sustentável (DS), como na construção de um Saber 

Ambiental que incorpora a pluralidade axiológica e a diversidade cultural na 

formação do conhecimento e da maior consciência geral acerca da necessidade de 

conservação do MA, constata-se que o homem continua a subestimar os impactos 

decorrentes de sua ocupação sobre o planeta, não sendo diferente no Cariri 

paraibano. 

Portanto é extremamente significativo o desenvolvimento de atividade de EA na 

Caatinga, principalmente em regiões onde o processo de devastação da 

biodiversidade já está acentuado, necessitando assim uma mudança de postura das 

sociedades que neste espaço vivem, buscando assim estabelecer novas relações, 

entendendo que o humano não apenas transforma o ambiente na qual insere-se, 

mas que ele também é o ambiente.  

 

 

3.2 Educação Contextualizada (EC) para a Convivência com o Semiárido 
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A educação é um dos fatores que mais influenciam a sociedade, pois a partir 

da transformação da informação em conhecimentos, os sujeitos podem empoderar-

se destes, contextualizá-los, agirem criticamente e transformarem a realidade na 

qual inserem-se.  

Como afirma Morin (2011), o conhecimento pertinente é o que é capaz de 

situar qualquer informação em seu contexto e no conjunto em que está inscrito. 

Conhecimento progride pela capacidade do ser humano de contextualizar e 

englobar.   

A perspectiva da EC foi iniciada a partir das práticas de Educação Popular – 

maior referência para a EC. Neste sentido, Paulo Freire apresenta dois aspectos 

importantes: a) a educação como ato político - ação de intencionalidade: a educação 

marca posição no mundo, diante de realidades já construídas e exige posturas 

inovadoras e contextualizadas; b) o diálogo no ato de educar envolvendo o educador 

– educando – objeto. Além disso, a educação é sinônimo de humanização, pois 

consiste em pensar sobre a vida humana relacionada ao sentido sócio-histórico e 

nos porquês da luta diária na construção do futuro. O processo de humanização do 

sujeito relaciona-se aos vínculos estabelecidos com os outros (o contexto social) 

com o mundo (as coisas) e com a natureza (condições para a coexistência) 

(FEITOSA, 2011). 

A educação é denominada de contextualizada, na medida em que ela parte 

da realidade da vida, com seus limites e potencialidades, e constrói conhecimentos 

para a modificação dessa mesma realidade, considerando as pessoas como 

produtoras de conhecimento (BAPTISTA; CAMPOS, 2013). 

Deste modo, percebe-se a importância da EC, que segundo Tavares (2009) 

se baseia na realidade social dos educandos (as) e possibilita contextualizar o 

processo de ensino-aprendizagem com a diversidade cultural de cada lugar, 

promovendo a produção do conhecimento apropriado a cada realidade.  

Como afirma RESAB (2006, p. 40) uma proposta de EC para a convivência 

com o Semiárido não pode 

  

ser um processo educativo desenvolvido de forma mecânica e dentro 
de quatro paredes sem considerar e envolver os elementos sociais e 
culturais, que tanto influencia a vida dos sujeitos. Deve ser uma 
educação construída e discutida no contexto histórico dos humanos 
envolvidos com a proposta pedagógica, pois não se pode trabalhar 
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uma EC sem vida, sem sentimento, sem politicidade, pois a 
educação está em constante movimento.   

 

 

Vale salientar que o termo convivência expressa uma mudança na percepção 

da complexidade territorial e assim reconstruir e resgatar as relações entre humanos 

e natureza, com o foco na melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no 

Semiárido, por meio do incentivo às atividades econômicas apropriadas ao 

ambiente, para que o mesmo mantenha-se em equilíbrio. A convivência é uma 

percepção que retira a “culpa” que historicamente foi atribuída à estiagem, que é 

uma condição natural. Passando a enxergar o Semiárido com suas características 

próprias, seus limites e potencialidades (SILVA, 2006). Como afirma Maciel e Pontes 

(2015) a convivência tem como um dos principais objetivos a desmistificação da 

ideia que os fatores naturais, que é um fenômeno normal para região, é o 

responsável pelo subdesenvolvimento, mostrando que suas consequências 

desastrosas decorrem da forma de organização da sociedade brasileira, 

concentrada e excludente.    

Neste contexto ao refletir sobre a EC é notória a importância desta para a 

prática da Convivência com o Semiárido, que contemple todas as dimensões da vida 

de cada pessoa, de sua comunidade e da sociedade. Deste modo, quando falamos 

de convivência com o Semiárido entendemos que as políticas a serem construídas 

não são apenas econômicas e técnicas. Importa, fundamentalmente, construir 

também novas mentalidades e novas posturas ante o Semiárido, tanto por parte dos 

adultos quanto dos jovens e crianças. Daí a importância de uma educação que ajude 

a fazer surgir e enraizar processos novos de ver, agir e se relacionar no e com o 

Semiárido (BAPTISTA; CAMPOS, 2013). 

Como afirma Pereira (2013, p. 98)  

 

É de suma importância a EC na construção de uma política de 
convivência com o Semiárido, percebendo a contribuição da mesma 
no desenvolvimento sustentável da região. A EC se apresenta hoje 
como uma das possibilidades de ampliação e efetivação da política 
de convivência, uma vez que a mesma valoriza as lutas e as 
conquistas do povo desta região diante do desafio de viver em um 
lugar estereotipado historicamente pela mídia de massa como 
inviável. 
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Outro ponto importante de uma EC para a convivência com o Semiárido é 

para a formação de um novo recorte territorial, incluindo novas áreas no Semiárido 

(que tenham características turísticas, de preservação como as RPPN, etc) e assim 

receber maiores aportes, principalmente econômicos, do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Nordeste (FNE) (CARVALHO, 2004), que pode oportunizar 

melhor qualidade de vida para os sujeitos que vivem na região.  

Assim tem-se a necessidade de uma EC para o Semiárido, para melhorar a 

convivência do homem com esta região, sendo uma proposta ancorada na realidade 

e nas práticas dos povos do Semiárido, com metodologias, conteúdos, currículos, 

educadores, didáticas e estruturas apropriadas a região, levando em conta suas 

potencialidades e limites socioeconômicos, culturais e ambientais. Assumindo assim 

um desafio, de lutar para que o pedagógico transforme o político, e o político, o 

pedagógico (KÜSTER; MATTOS, 2004). 

Assim uma EC para a convivência com o Semiárido é aquela que põe em 

diálogo as diferentes áreas do conhecimento, gerando a partir do cotidiano do 

aprendente, a motivação para compreender sua realidade. Deste modo adota-se, 

pelo viés pedagógico, estratégias de inclusão e fortalece a atitude de conhecer para 

valorizar (FEITOSA, 2011).  

Portanto o envolvimento da comunidade é crucial nesta perspectiva de EC 

para a convivência, buscando articular as relações de reciprocidade entre os 

sujeitos, planejando os processos de aprendizagens a partir das situações 

encontradas, buscando desenvolver competências e habilidades em consonância 

com as potencialidades e limites que são próprias da região.   

 

3.3 EA na EJA: por uma relação crítica-dialógica-emancipatória 

 

A história da EJA no Brasil se reproduz à margem do sistema educacional, 

impulsionado pela luta dos movimentos sociais, marcada pelo domínio e pela 

exclusão estabelecida por décadas entre a elite e as classes populares neste país 

(SAMPAIO; ALMEIDA, 2009)   

Pela forma de como se dá a política (relacionado a eleições) não é difícil de 

perceber o porquê da EJA sofrer todas as resistências em sua implantação e 

existência. Tal processo relaciona-se com o fato desta modalidade estimular, na 

maioria das vezes, os sujeitos de classes sociais historicamente oprimidas a 



37 
 

pensarem e agirem criticamente, a enxergarem o quanto são influenciados pelos 

meios de comunicação de massa e pelas classes elitistas. 

Sendo assim, a EJA enquanto modalidade de ensino e regulamentada 

apenas em 1996 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), lei nº. 9394/96, 

como um direito assegurado a todo e qualquer cidadão, com mais de 15 anos 

completos que queira e necessite exercer o seu direito, já que, ainda hoje, existe um 

significativo contingente de pessoas que não usufruem do mesmo (BRASIL 1996). 

A EJA deve ser entendida enquanto espaço de participação, de exercício de 

cidadania, de construção partilhada de conhecimentos, de valorização dos seus 

sujeitos, respeitando seus interesses, motivações, necessidades e angústias, e 

considerando as diversas histórias de vida que compõem a sala de aula, por isso, 

para desenvolver uma educação de forma significativa, a EJA deve valorizar e 

respeitar sua maior especificidade: os seus sujeitos (BARRETO et al., 2011). 

Corroborando, Arroyo (2011) traz que a EJA tem de partir, para sua 

configuração como um campo específico, de especificidade da juventude e vida 

adulta, dos sujeitos concretos históricos que vivenciam esses tempos. De formas 

concretas de viver seus direitos, e de maneira peculiar de viver seu direito à 

educação, ao conhecimento, à cultura, à memória, à identidade, à formação e ao 

desenvolvimento pleno, e, sobretudo, que a EJA construa-se como campo de 

responsabilidade pública.  

A EJA vem como um processo que busca a quebra da relação entre opressor 

e oprimido, visando à formação crítica das pessoas das classes menos favorecidas, 

para que estes exercem seus papéis de cidadania de forma autônoma e 

emancipada.  

Em 2000, pela resolução nº 1, de 5 de Julho cria-se as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da EJA que enfatiza como principais metas a equidade social e de ensino, 

a formação de seres críticos-reflexivos, a emancipação dos estudantes e o 

reconhecimento e a valorização da identidade dessas pessoas (BRASIL, 2000). 

Assim metas assemelham-se aos objetivos da EA numa perspectiva crítica.  

Contudo, a ideia de inserção da EA na EJA tem se desenvolvido muito 

timidamente nos fóruns e conferências regionais e mundiais ocorridos nas últimas 

décadas. O mais notório evento sobre a EJA, a Conferência Internacional sobre 

Educação de Jovens e Adultos (CONFITEA), só introduz a dimensão ambiental na 
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pauta de suas discussões em 1997, durante a Conferência de Hamburgo quando 

abordou-se, entre os temas prioritários, a questão do DS (BARRETO et al., 2011). 

De acordo com a Declaração de Hamburgo (1999),  
 

A educação voltada para a sustentabilidade ambiental deve ser 
um processo de aprendizagem que deve ser oferecido durante toda a 
vida e que, ao mesmo tempo, avalia os problemas ecológicos dentro 
de um contexto socioeconômico, político e cultural. Um futuro 
sustentável não pode ser atingido se não for analisada a relação 
entre os problemas ambientais e os atuais paradigmas de 
desenvolvimento. A EA de adultos pode desempenhar um papel 
fundamental no que se refere à mobilização das comunidades e de 
seus líderes, visando ao desenvolvimento de ações na área 
ambiental (UNESCO, 1999, p.25).  

 

Sorrentino et al., (2009), identificaram as conexões existentes entre o 

processo teórico-metodológico EA e a modalidade de ensino EJA, a partir dos 

documentos da EA e outros sobre a EJA, que ocorreram em maio de 2009, em 

Belém do Pará-BR (Quadro I). 

 
Quadro I. Conexões existentes entre EA e EJA nos documentos colocados em pauta nos 
fóruns de EA e EJA em Belém-PA. 
 

Áreas para EJA na CONFITEA VI 
(Belém, 2009) 

Diretrizes para a Ação Propostas no 
Tratado de EA 

1. A pobreza e a crescente 
desigualdade social e cultural, como 
ponto de referência importante em 
relação a educação e a 
aprendizagem de pessoas jovens e 
adultas, orientada ao trabalho; 
2. O direito à educação e à 
aprendizagem das mulheres e dos 
homens imigrantes. Os princípios 
fundamentais deste tema são que 
não existem “ilegais”, apenas 
pessoas que não têm papéis e 
principalmente, que os refugiados têm 
direito a sobreviver e reconstruir as 
suas vidas; 
3. A prioridade da educação de 
pessoas adultas, incluindo a 
alfabetização, como parte dos 
objetivos da Educação Para Todos/as 
(EPT) e como uma ferramenta crítica 
para 38 alcançá-los. Igualmente, a 
educação das pessoas adultas é um 
componente invisível, porém central 
aos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) e indispensável para 

1. Modelar os princípios do tratado em 
materiais didáticos para serem utilizados 
nos diferentes níveis do sistema educativo; 
2. Atuar a partir das realidades locais, 
tratando, porém, de conectá-las com os 
problemas globais do planeta; 
3. Desenvolver a educação ambiental em 
todos os âmbitos da educação formal, 
informal e não formal; 
4. Capacitar especialistas para melhorar a 
gestão do meio ambiente e para obter uma 
maior “coerência entre o que se diz e o que 
se faz”; 
5. Exigir aos governos que destinem 
percentagens significativas do seu 
orçamento para a educação e meio 
ambiente; 
6. Transformar os meios de comunicação 
em instrumentos educativos plurais que 
sirvam de plataforma aos programas 
gerados pelas comunidades locais; 
7. Promover mudanças na produção, nos 
hábitos de consumo e nos estilos de vida; 
8. Reconhecer a diversidade cultural, os 
direitos territoriais e a autodeterminação dos 
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todas as estratégias que procurem 
cumpri-los; 
4. A necessidade de novas políticas e 
nova legislação para assegurar o 
direito à aprendizagem sem 
discriminação por idade, gênero, 
raça, etnia, classe, orientação sexual, 
religião, deficiência e status nacional 
e por uma verdadeira implementação 
que será posta à prova quando for 
efetivada a destinação financeira 
concreta. 

povos; 
9. Fomentar a educação e a investigação 
superior sobre a educação ambiental. 
 

Fonte: Sorrentino et al. (2009).  
 

A relação da EA com a EJA apresenta-se também com a Educação do 

Campo, pois deve-se lembrar que a Educação do Campo surgiu do resultado das 

lutas de movimentos sociais como críticas a um sistema educacional excludente, “de 

cima para baixo”, sem um debate pedagógico voltado para a realidade do campo e 

suas complexidades (CRUZ FILHO et al., 2013). Segundo Jesus (2006), hoje, não é 

mais possível pensar em políticas públicas de Educação do Campo sem pensar na 

relação do sujeito com o ambiente na qual insere-se, sem pensar nas lutas sociais 

que ocorrem e mudam as relações opressor-oprimido, sem pensar nos sujeitos que 

vivem e trabalham no campo e dos direitos deste a uma educação de qualidade.  

As novas concepções sociopolíticas apontam que a escola do campo seja 

inclusiva para todas as faixas etárias e que promova uma educação do campo e não 

para o campo. Constituída de elementos necessários para a execução de propostas 

pedagógicas que valorizem o sujeito e suas características peculiares (FOGASSA, 

2017).    

Destarte, a corrente de EA denominada crítica e a modalidade de ensino EJA 

coadunam-se, pois dentre outros aspectos buscam reaviver valores como a 

solidariedade, a equidade, a participação crítica, a trans-AÇÃO, a práxis política, ou 

seja, contribuir para a transformação do mundo. Levando o ser humano a repensar e 

refletir, criticamente, o princípio de que tudo que há na natureza não pode ser 

utilizado de forma irracional, como a destruição dos recursos naturais e de vários 

espécimes animais e vegetais (FIGUEIREDO, 2007).  

Vale salientar ainda que a interação da EJA com a EA Crítica se dá por que 

esta materializa-se a partir da Educação Popular, Emancipatória, Transformadora, 

com ênfase na revisão crítica dos fundamentos que proporcionam a dominação do 

ser humano e dos mecanismos de acumulação do Capital, buscando o 
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enfrentamento político das desigualdades e das injustiças socioambientais. Assim a 

corrente de EA Crítica se contrapõe às tendências conservadoras e pragmáticas, 

procurando contextualizar e politizar o debate ambiental, problematizar as 

contradições dos modelos de desenvolvimento e de sociedade. Sai do reducionista e 

simplificação dos processos, de evitar conflitos socioambientais, de omissão as 

injustiças. As tendências Conservacionistas e Pragmáticas são comportamentalistas 

e individualistas, que interpretam que politicamente é melhor não misturar ecologia e 

política, e neste caso, nos referimos a atores ideologicamente interessados em 

evitar uma perspectiva de conflito na abordagem da questão (LAYRARGUES; LIMA, 

2014).  

Como menciona Carvalho (2004) a EA Crítica afirma uma ética ambiental, 

balizadora das decisões sociais e reorientadora dos estilos de vida coletivos e 

individuais. Aqui, juntamente com uma educação, delineiam-se novas 

racionalidades, constituindo os laços identitários de uma cultura política ambiental. A 

prática educativa é a formação do sujeito humano enquanto ser individual e social, 

historicamente situado. É com estes pressupostos que busca-se realizar as 

atividades com os educandos, sendo tal processo de suma importância quando nos 

deparamos com a opressão, mesmo que subjetiva, na qual os estudantes da EJA 

convivem diariamente. 

Assim a EA Crítica tem que ser compreendida como um instrumento de 

mudança social e cultural no sentido libertador, problematizador, indagando e 

religando os saberes de cada região numa perspectiva local-regional-global, saindo 

do convencional, reducionismo que convertia a vasta complexidade da questão 

ambiental a singularidade de uma única dimensão (LIMA, 2004). 

 Deste modo a incorporação da questão ambiental no cotidiano dessas 

pessoas pode propiciar uma nova percepção nas relações entre o ser humano, 

sociedade e natureza, promovendo uma reavaliação de valores e atitudes na 

convivência coletiva e individual, assim como, reforçar a necessidade de ser e agir 

como cidadão na busca de soluções para problemas ambientais locais e nacionais 

que prejudiquem a qualidade de vida (SATO, 2001).   

Portanto, percebe-se a importância da EA crítica na EJA com o intuito de 

contribuir para o entendimento a respeito e no ambiente dos diferentes atores 

sociais envolvidos na pesquisa de São José dor Cordeiros – PB sobre a Caatinga de 

forma contextualizada para suas realidades.    
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Abordagem da Pesquisa e os Métodos 

 

A realização deste trabalho caracterizou-se como uma Pesquisa Qualitativa, 

onde utilizou-se como elementos teórico-metodológicos pressupostos da Etnografia 

Escolar e da Pesquisa Participante.  

A Pesquisa Qualitativa, segundo Moreira (2004), apresenta como 

características: um foco na interpretação que os próprios participantes têm da 

situação sob estudo, em vez de na quantificação; enfatiza aspectos da subjetividade, 

em vez de na objetividade; demonstra uma flexibilidade no processo de conduzir a 

pesquisa. Preocupando-se com o contexto, no sentido de que o comportamento dos 

indivíduos e a situação interligam-se intimamente na formação da experiência; 

reconhece o impacto do processo da pesquisa sobre a situação em foco e admite-se 

que o pesquisador exerce influência sobre a situação de pesquisa e é por ela 

também influenciado.  

Stake (2011) corrobora ao afirmar que neste tipo de pesquisa os fenômenos 

estão intrinsecamente relacionados a muitas ações coincidentes e que compreendê-

los exige uma ampla mudança de contextos: temporal espacial, histórico, político, 

econômico, cultural, social e pessoal. Portanto percebe-se a complexidade na qual 

constitui-se a Pesquisa Qualitativa.  

A Etnografia significa literalmente a descrição de um povo (ANGROSINO, 

2009). 

 
É importante entender que a Etnografia lida com gente no 

sentido coletivo da palavra, e não com indivíduos. Assim sendo, é 
uma maneira de estudar pessoas em grupo organizados, 
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duradouros, que podem ser chamados de comunidades ou 
sociedades. O modo de vida peculiar que caracteriza um grupo é 
entendido como sua cultura. Estudar a cultura envolve um exame 
dos comportamentos, costumes e crenças aprendidos e 
compartilhados do grupo (ANGROSINO, 2009, p. 16). 

 

Neste contexto, André (2011) traz aportes do que ela denomina de Etnografia 

Escolar, sendo esta caracterizada fundamentalmente por um contato direto do 

pesquisador com o que está sendo pesquisado, permitindo aproximar-se da escola e 

dos sujeitos que a constituem para entender como operam no dia a dia os 

mecanismos de dominação e de resistência, de opressão e de contestação. Essa 

visão de escola como espaço social em que ocorrem movimentos de aproximações 

e de afastamento, criando e recriando conhecimentos e valores vai exigir o 

rompimento com uma visão estática e repetitiva que se tem do ensino e das 

instituições educacionais. Neste contexto, o estudo da prática escolar deve envolver 

um processo de reconstrução do exercício do ensino, desvelando suas múltiplas 

dimensões, refazendo seus movimentos, apontando as contradições, reavivando a 

força que nela está presente, a de transformação social.  

  Já a Pesquisa Participante, segundo Severino (2007) é aquela em que o 

Pesquisador 

 
para realizar a observação dos fenômenos, compartilha a vivência 
dos sujeitos pesquisados, participando, de forma sistemática e 
permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas atividades. O 
pesquisador coloca-se numa postura de identificação com os 
pesquisados. Passa a interagir com eles em diversas situações, 
compartilhando conhecimentos e experiências (p. 120). 
 
  

A Pesquisa Participante, segundo Demo (2004) tem como objetivo repulsar 

qualquer tipo de manipulação das comunidades, buscando produzir o saber por 

meio da análise coletiva, criando saber popular, pois acredita que o conhecimento 

bem feito é fonte de poder e autonomia, colaborando decisivamente no projeto de 

transformação social. Este tipo de pesquisa tem uma grande vantagem, pois 

consegue trabalhar com a conjunção desafiadora de conhecimento (com um olhar 

científico do pesquisador) e a participação, enquanto sujeito social, talvez sendo 

este processo a potencialidade mais decisiva do ser humano. Saber pensar e intervir 

juntos é grande desafio da hora e do futuro, já que, quer queiramos ou não, o 

planeta é nossa morada coletiva e o bem comum precisa prevalecer.  
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 A pesquisa Participante materializou-se neste trabalho, através da interação 

pesquisador e sujeitos da pesquisa, da relação de confiança, da aceitação do grupo 

ou da instituição colaboradora, que o pesquisador tenha autonomia para conhecer a 

realidade na qual pesquisa.  

  

 

 

 

4.2 Análise dos dados 

 

Os dados foram coletados utilizando, principalmente, a aplicação de 

questionários, tanto para estudantes (no início da pesquisa aplicou-se o pré-teste e 

no final o pós-teste) como para professores (apenas com um questionário no início 

da pesquisa); da técnica observação participativa (Apêndice I) durante a realização 

das vivências pedagógicas; e análise de conteúdo.    

Richardson (1999) afirma que o questionário prévio pode ajudar a evitar 

perguntas rotineiras e a identificar características objetivas que podem influir no 

contexto da pesquisa, corroborando a isto Baptista e Cunha (2007) corroboram 

afirmando que com o advento da World Wide Web (WWW) este, como instrumento 

de coleta de dados passou a adquirir uma importância igual ou maior em relação aos 

outros instrumentos. 

As atividades foram realizadas em intervalos mensais, ou seja, uma vez por 

mês o pesquisador deslocava-se à cidade de São José dos Cordeiros e desenvolvia, 

em interação com os estudantes do CEJA, uma vivência pedagógica (quase todas 

foram no CEJA, com exceção do Estudo do Meio realizado na RPPN Fazenda 

Almas). Como modalidades didáticas foram utilizadas, principalmente, a aula 

expositiva dialógica, Oficina Pedagógica (RIBEIRO; FERREIRA, 2001), Estudo do 

Meio (ZÓBOLI, 2004) e Exposição Científico-cultural (MANCUSO, 2000; LIMA, 

2008). 

Sobre a identificação dos sujeitos da pesquisa, para @s professor@s é usado 

o @6, para não definir gênero, sendo distinguido nos discursos pela idade dos 

mesmos. Já para os discentes utilizou-se nomes de vegetais típicos da Caatinga.  

                                                 
6 O termo @ é usado acatando a recomendação internacional da Rede de Gênero, para evitar linguagem sexista.  
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 Dentre as atividades que foram realizadas encontram-se:  

 Aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido para gestores, 

professores, estudantes e pais de estudantes (caso o aluno fosse menor de 

idade) que ocorreu no primeiro momento de interação entre o pesquisador e 

sujeitos da pesquisa (Apêndices II, III, IV, V); 

 Aplicação de questionários no início da pesquisa para professores e antes do 

início das vivências pedagógicas e após a realização das mesmas para os 

educandos;  

 Análise do perfil sociocultural e percepções ambientais identificadas nos 

questionários dos professores e educandos. Do ambiente as perguntas eram 

sobre o Bioma Caatinga e as interrelações com a vida destes e algumas 

respostas foram categorizados de acordos com os conceitos, para MA 

(SAUVÉ, 2005; SATO, 2002), EA (ABÍLIO, 2011), DS (adaptado e modificado 

de FLORENTINO, 2013) e qualidade de vida (VECCHIA et al. 2005); 

 Categorização dos conceitos de Multidisplinaridade, Interdisciplinaridade, 

Desenvolvimento Sustentável e Educação Contextualizada Para o Semiárido 

da percepção docente e de Caatinga e Semiárido da percepção discente 

foram feitos de acordo com Bardin (2011); Vale informar que quando os 

dados são tabulados seguindo as categorias de Bardin (2011), uma resposta 

de um discente pode enquadrar-se em mais de uma constituinte e/ou 

subconstituinte. Por exemplo, quando se diz que a Caatinga é um bioma 

único de clima seco, adentra nas Constituinte “Bioma” e “Características 

físicas químicas” e subconstituintes “Único no mundo” e “Clima seco”.    

 Análise dos livros didáticos utilizados por docentes e discentes para investigar 

se existe e que tipo de EA é informada nos livros, seguindo a categorização 

de Bardin (2011). Neste processo foram categorizados onze livros, sendo 

sete do ensino fundamental e quatro do ensino médio. Na análise, as 

frequências, ou seja, a quantidade de vezes que uma determinada 

subconstituinte aparece na(s) obra(s) categorizada(s), dividem-se em duas: a 

absoluta, que expressa em números e a outra é a relativa, está sendo dada 

em porcentagem. 

 Vivências pedagógicas, ou seja, uma vez por mês o pesquisador se 

deslocava ao CEJA - São José dos Cordeiros e realizava uma vivência com 
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os alunos – turno noite -. Ao todo foram nove intervenções entre os períodos 

de Agosto de 2015 a julho de 2016 (com pausa em janeiro e fevereiro). A 

última foi a Exposição Científica e Cultural do CEJA com a temática Bioma 

Caatinga. 

 

No Quadro II são apresentadas as temáticas que foram desenvolvidas 

durante a pesquisa, e a (s) respectiva (s) modalidade (s) didática (s) programada (s) 

para cada atividade.  

 

Quadro II. Temáticas que foram desenvolvidas no contexto da sala de aula em turmas do 
Centro Educacional de Jovens e Adultos, São José dos Cordeiros - PB. 
 

Mês Temática (s) Modalidade(s) Didáticas 

 
AGOSTO/2015 

Aplicação de questionário aos 
educandos (pré-teste), aos professores 
e ao Gestor; 

 
Aplicação dos 

questionários (pré-teste) 
 

SETEMBRO/2015 
 

Clarificação e contextualização de 
conceitos: EA, EA Crítica, MA, 
Caatinga, Desenvolvimento 
Sustentável. Desenvolvimento de 
Oficina pedagógica.  

 
Expositiva-dialógica; 
oficina-pedagógica. 

 
OUTUBRO/2015 

As influências da EJA e da EA Crítica 
na formação do sujeito crítico-reflexivo-
emancipado.  

 
Expositiva-dialógica; 
oficina-pedagógica. 

 
NOVEMBRO/2015 

Do todo para as partes, entendendo o 
local na qual habito (Planeta Terra, 
Brasil, Semiárido brasileiro e o Bioma 
Caatinga); 

 
Expositiva-dialógica; 
oficina-pedagógica. 

 
DEZEMBRO/2015 

 

Flora e Fauna do Bioma Caatinga: as 
interrelações e interdependências dos 
seres vivos; 

 
Expositiva-dialógica; 

oficina-pedagógica; jogos. 

 
 

MARÇO/2016 

As Unidades de Conservação: a 
importância da RPPN Fazenda Almas 
para a manutenção da biodiversidade 
do Cariri paraibano; 

 
Expositiva-dialógica; 
oficina-pedagógica. 

 
 

 
ABRIL/2016 

Homem-Sociedade-Natureza: 
Desenvolvimento Sustentável 
contextualizado para a Convivência 
no/com o semiárido. Discutir as inter-
relações entre os povos do semiárido e 
suas relações como o meio ambiente, 
assim como reconhecer a necessidade 
de uma Educação contextualizada para 
o semiárido paraibano; 

 
 

Expositiva-dialógica; 
oficina-pedagógica; jogos; 

Teatro de fantoches. 

 
 

MAIO/2016 

Estudos do meio na RPPN Fazenda 
Almas. Desenvolver trilhas ecológicas-
interpretativas e leitura de paisagens 
com os educandos no interior da RPPN 
Fazenda Almas; 

 
 

Expositiva-dialógica; 
Estudo do Meio. 
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JULHO/2016 

Exposição Científico-Cultural com 
participação dos educandos, 
professores e comunidade geral do 
município de São José dos Cordeiros. 
Aplicação de questionários (pós-teste) 
para os educandos que participaram da 
pesquisa.  

 
 

Exposição Científico-
cultural; aplicação dos 

questionário (pós-teste). 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

 

 

4.3 Delimitação e caracterização da área de estudo  

Segundo o IBGE (2016), a cidade de São José dos Cordeiros, localizado na 

microrregião do Cariri Ocidental do estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil, 

tem cerca de 3.985 habitantes, o município possui uma área de 376.793 km², tendo 

como principal bioma a Caatinga. A cidade tem Latitude 07º 23' 27" e Longitude 36º 

48' 28" W, com Altitude de 527. Com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,556, 

o municio tem sua economia concentrada na agricultura familiar, pequenas criações 

de bovinos e caprinos e no funcionalismo público. Tendo como valor do rendimento 

nominal médio mensal dos domicílios particulares permanentes na Zona Rural de 

665,94 reais e de 864,59 reais como valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios da Zona Urbana.  Estando a uma distância média de 253 quilômetros de 

João Pessoa-PB. (Figura 01).  

 

Figura 01. Localização da cidade de São José dos Cordeiros e a distância para a capital 
paraibana João Pessoa.  
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Fonte: Disponível em: Google Maps. Acesso em: 11 set. 2015.  

 

A cidade foi escolhida pela excelente relação entre o pesquisador e os 

sujeitos que compõem aquela escola (que surgiu de pesquisas anteriores), pela 

importância e a necessidade de trabalhar-se EA Crítica com os estudantes da EJA, 

como também pelo fato de São José dos Cordeiros ter um núcleo exclusivo para o 

ensino da EJA, que é denominado de Centro de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA) (Figura 02).  

A partir de relatos de professores que ainda atuam no CEJA e de outros que 

já aposentaram-se, o ensino da EJA em São José dos Cordeiros iniciou-se em 2005 

como exigência dos governantes para atender as pessoas que estavam a tempo 

sem estudar e queriam retornar (por diversos motivos). Vale salientar que a EJA na 

cidade iniciou em uma casa improvisada, todavia os professores e a secretaria de 

educação sempre tiveram o intuito de ter um local exclusivamente para esta 

modalidade de ensino. Assim em 2007, a prefeitura utilizando de recursos próprios, 

construiu o prédio que foi denominado de CEJA, tornando-se assim a única cidade 

na Paraíba que se tem uma escola exclusivamente para o ensino da EJA. Esta 

funciona nos turnos tarde e noite, englobando atualmente 59 alun@s, com Ensino 

Fundamental II (de 6º ao 9º ano) e Médio (de 1ª a 3ª série).  

 
Figura 02: Entrada do núcleo CEJA, na cidade de São José dos Cordeiros-PB, local em que 
foi desenvolvida a pesquisa. 
 

Latitude 07º 23' 27"  
 Longitude 36º 48' 28" W 
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Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 A vivência pertinente ao Estudo do Meio, como mencionado anteriormente foi 

realizada na RPPN Fazendas Almas, que é a quarta maior RPPN do bioma Caatinga 

e a maior do estado da Paraíba (a cerca de 16 km da cidade de São José dos 

Cordeiros). Localiza-se entre os municípios de São José dos Cordeiros e Sumé 

(LIMA, 2004) (Figura 03). Assim por sua localização, na discussão de temáticas 

como fauna, flora e impactos, ocorreu diálogos acerca da RPPN, por isso a 

importância de dar-se evidencia a mesma. 

A RPPN foi criada em 1990 e tem uma superfície de 3.505 hectares de um total 

de 5.247 hectares da Fazenda. Esta tem micro clima e está numa altitude entre 600 

à 780 m, depositária de remanescentes florestais das diversas tipologias florísticas 

do domínio da caatinga, incluindo diversas espécies ameaçadas de extinção, sítios 

arqueológicos, rica em patrimônio histórico (ciclo do algodão) e ainda vibrante no 

seu folclore. A RPPN encontra-se inserida na microrregião do Cariri paraibano, na 

porção limite entre as Ecorregiões Planalto da Borborema e Depressão Sertaneja 

Setentrional (VELOSO et al, 2002).  

 
Figura 03. Localização dos municípios de São José dos Cordeiros e Sumé, onde encontra-
se inserida a RPPN Fazenda Almas.  
 



49 
 

 
Fonte: Retirado e modificado de ARAÚJO, V. F. P.7  
 

4.3 Universo pesquisado 

 

A pesquisa foi desenvolvida com os educandos do turno da noite (total de 12), 

das turmas inicialmente do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino 

Médio CEJA, como também com todos os professores (09) que ministram disciplinas 

nestas três turmas.  

Salienta-se que por estar-se trabalhando na EJA, que tem um “ano” letivo 

com apenas 6 meses, e a pesquisa se deu em 2015 e 2016, os estudantes 

mudaram de anos/séries.  

Abaixo estão discriminadas as turmas e os anos e séries, suas mudanças e a 

quantidade de estudantes em cada uma delas, os alunos que responderam foram 

todos os presentes no dia da aplicação dos questionários (pré e pós-teste). (Quadro 

III): 

                                                 
7 Fonte: ARAÚJO, V. F. P. Arthopoda de Solo em um Ecossistema Semiárido da Região 
Neotropical: Composição, variabilidade temporal e estratificação. Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, 
Natal-RN, 2008. 
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Quadro III. Turmas do CEJA que participaram das vivências pedagógicas durante o 

desenvolvimento da pesquisa.  

Turma/Ano 2015 2016 
Número de 

discentes 

Turma A 7º ano 8º ano 04 

Turma B 8º ano 9º ano 01 

Turma C 1ª série 2ª série 07 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O conhecimento exige uma presença curiosa do 
sujeito em face do mundo. Requer uma ação 
transformadora sobre a realidade. Demanda 
uma busca constante. Implica em invenção e em 
reinvenção8. (Paulo Freire) 

 

 

5. SEÇÃO I - DIAGNÓSTICO DOCENTE: O perfil e as percepções ambientais 

dos Professores da CEJA São José dos Cordeiros 

 

 
O professor enquanto sujeito inserido numa dimensão social é dotado de 

singularidades, que no processo de ensino-aprendizagem, na sua mediação, acaba 

                                                 
8 Frases de Freire. Disponível em: https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/ Acesso em: 15 jan. 2017. 
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deixando transparecer tais características. Assim suas falas, expressões, 

percepções e concepções, de modo geral, sensibilizam os estudantes podendo 

ocasionar em formações de determinadas ideologias e conhecimentos dos mesmos. 

Segundo Gatti (2003), é preciso ver os professores como seres sociais, com 

identidades pessoais e profissionais, pois a interação desses fatores molda as 

concepções sobre educação, ensino, papel profissional, e as práticas a elas ligadas, 

delimitadas pela maneira que as pessoas se veem, como estruturam suas 

representações, como se descrevem, como veem os outros e a sociedade à qual 

pertencem. 

É de grande importância entender o perfil sociocultural-pedagógico, como 

também as percepções ambientais dos docentes, pois esta concepção pode facilitar 

a compreensão dos conhecimentos dos discentes que estudam com os professores 

envolvidos nesta pesquisa.  

Assim como afirma Tardif (2011) faz-se necessário mudar o processo que 

fragmenta a ação docente, em por um lado técnico e por outro agente social, tal 

separação reduz o ensino. Faz necessário compreender o ensino levando em conta 

a subjetividade dos docentes. Um professor não somente aplica conhecimentos 

produzidos por outros, é um ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que 

assume sua prática e a partir dos significados que ele mesmo lhe dá, um sujeito que 

possui conhecimento e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a 

partir dos quais ele a estrutura e a orienta. 

Portanto a pesquisa foi feita com a aplicação de questionários (Apêndices VI 

e VII) (Figura 04) e participaram nove professor@s da CEJA, turno noite, que 

ministram diferentes disciplinas em três turmas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Docentes do CEJA na cidade de São José dos Cordeiros-PB respondendo aos 

questionários.  
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

5.1 Perfil sociocultural pedagógico dos professores 

 

Analisando os resultados obtidos através dos questionários, a respeito da 

identidade de gênero dos professores que participaram da pesquisa, a maioria 

(55,5%) são mulheres e 44,5% são homens. Com idades entre 25 e 49 anos. 

O número maior de mulheres reflete um processo histórico no país, que 

atualmente ainda ocorre, segundo dados do Censo da Educação de 2012, do total 

de aproximadamente 2 milhões de docentes da educação básica brasileira, 1,6 

milhão são mulheres e 411 mil são homens. Segunda a pesquisa os principais 

preconceito relatadas pelos entrevistados estavam homofobia, a ideia de que 

homens são incapazes de lidar com crianças por serem indelicados ou autoritários, o 

pressuposto histórico de que o cargo se trata de um trabalho feminino, o medo dos 

pais da pedofilia e assédio sexual, além da concepção de que a docência é uma 

carreira pouco rentável para homens que querem formar uma família9.  

Acerca da expressão de gênero os resultados foram iguais ao da identidade, 

ou seja, 55,5% dos entrevistados declararam-se feminino e 44,5% masculino. Já 

relacionado a orientação sexual, todos afirmaram ser heterossexuais.  

Pertinente ao perfil de identidade étnico-racial, 66,6% autodeclaram-se pardos 

e 33,4% brancos.   

                                                 
9Fonte:  Disponível em:http://noticias.terra.com.br/educacao/minoria-professores-homens-de-
educacao-basica-ganham-mais,a7475f6dd2395410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html. Acesso 
em: 10 mar. 2016. 
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Em relação a formação acadêmica dos professores que participaram da 

pesquisa, todos têm graduação, sendo que dois destes (22,2%) informaram já terem 

título de especialização e uma outra docente está cursando uma especialização na 

área da EJA com ênfase na Economia Solidária. Pertinente ao titulo de mestre, 

apenas um professor (11,1%) tem essa formação (Gráfico 01). A maioria atua na 

sua área de formação, apenas um docente tem formação em Educação do Campo, 

mas leciona Filosofia e Sociologia nas turmas do ensino médio.   

 

Gráfico 01: Formação acadêmica dos professores do CEJA na cidade de São José dos 
Cordeiros-PB que participaram da pesquisa. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Um fator positivo é sobre todos os professores entrevistados terem 

graduação, sendo que a maioria afirmam ser licenciados. Processo este diferente da 

realidade brasileira, pois os números do Censo Escolar 2012 mostram que 22% dos 

2.101.408 professores brasileiros – 459 mil – não chegaram à universidade. Desse 

total, 8.339 terminaram apenas o ensino fundamental, 115.456 concluíram o ensino 

médio regular e 335.418 o magistério. Entre os 1,6 milhão diplomados, 223.777 não 

cursaram licenciatura, modalidade que teoricamente melhor prepara os 

professores10 para exercer a docência. 

Menezes e Rizo (2013) corroboram afirmando que de acordo com 

levantamentos realizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), estimavam que, em 2009, havia no 

                                                 
10 Falta de professores com nível superior: Disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-04-05/dois-em-cada-10-professores-da-educacao-
basica-nao-tem-curso-superior.html  Acesso em: 13 mar. 2016.  
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Brasil um déficit de aproximadamente 350 mil professores, principalmente nas áreas 

de Matemática, Química, Física e Biologia.  

 Este processo pode piorar, pois, no geral, é notória a desvalorização da 

profissão de professor por parte dos governantes (em escalas municipal, estadual e 

federal), que, por exemplo, utilizam da estratégia de sucatear as escolas públicas e 

assim desvalorizá-la em todas as dimensões, formando a pseudoideia de que a 

educação pública não forma adequadamente. Deste modo os pais ficam tementes e, 

quando têm condições econômicas, acabam buscando escolas privadas11.  

  Como afirma Vasconcellos (2007), com a remuneração e os meios de 

trabalho dado hoje aos professores (principalmente de escolas públicas), está se 

colocando em risco o próprio futuro da profissão, pois os jovens cada vez mais 

buscam fazer os vestibulares para cursos que não sejam das licenciaturas. Desta 

forma os jovens não têm estímulos para formaram-se em cursos de licenciatura e os 

professores em exercício não buscam pós-graduações.   

Quanto aos anos de prática docência a maioria (55,6% ou 5 professores) têm 

entre 0 a 10 anos de ensino, já 33,3% ministram aulas entre 11 e 20 anos e apenas 

um (11,1) tem mais de 20 anos de prática (Gráfico 02).  
 

Gráfico 02: Tempo de prática docência dos professores do CEJA na cidade de São José 

dos Cordeiros-PB que participaram da pesquisa. 
 

 
Fonte: Dados a pesquisa.  
 

Acerca das disciplinas que lecionam, apenas português foi citada duas vezes, 

ou seja, praticamente cada professor citou uma disciplina diferente, assim as 

                                                 
11 Desvalorização do professor. Modificado e embasado de: 
https://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/35994/a-desvalorizacao-do-professor; 
http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2015/03/25/silvio-prado-politica-deliberada-dos-tucanos-em-
sucatear-escola-publica/. Acesso em: 30 nov. 2016.  
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explicitadas foram: física, história, matemática, português, artes, geografia, biologia, 

sociologia e filosofia.   

Quando perguntou-se se ensinavam em outra escola, 8 docentes (88,9%) 

afirmaram que sim e 11,1% que não. Assim a carga horária dos professores é 

grande, a maioria (44,5%) afirmaram trabalhar 25 horas, já outros três (33,3%) tem 

carga de 40 horas semanais, 11,1% de 21 horas e 11,1% de 20 horas (Gráfico 03). 

 

Gráfico 03: Carga horária semanal dos professores do CEJA na cidade de São José dos 
Cordeiros-PB que participaram da pesquisa. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Cunha (1999) afirma que no Brasil, o trabalho do professor é marcado por 

uma carga horária extensa de atividades, caracterizadas, principalmente, pela 

passagem por diversas escolas no seu dia a dia para conseguir sobreviver da 

atividade docente. Na qual o salário de apenas uma escola, muitas vezes, não dá 

para viver com decência. 

Dos nove professores que ensinam no CEJA que responderam o 

questionário, todos ministram aula no ensino médio e 66,7% destes ou seis 

docentes, ensinam também no ensino fundamental.  

 Quando questionou-se sobre as condições didáticas da escola, seis 

professores (66,7%) relataram que são boas, já outros três (33,3%) afirmaram que 

poderiam ser melhores.  

A maioria dos professores que escreveram sobre as condições boas 

ressaltaram ainda o bom ambiente de trabalho e de interação com os gestores e os 

educandos. Fato observado durante as vivências na escola seja para aplicar 

questionários os para desenvolver outras atividades. 

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

20 horas 21 horas 25 horas 40 horas



57 
 

 Este procedimento é de extrema importância, pois como afirma Paiva e 

Lourenço (2011), um dos caminhos para superar o fracasso escolar passa pela 

criação de ambientes bons no âmbito escolar, através dos quais os alunos 

aumentem a sua implicação na aprendizagem e desenvolvam um papel de agentes 

ativos, apresentando os seus saberes individuais a favor do grupo e que estejam 

receptivos a tudo aquilo que os outros lhe possam oferecer, nomeadamente a troca 

de conhecimentos e sentimentos. 

 Pertinente aos métodos, técnicas e/ou recursos que são utilizados pelos 

professores em sala de aula, o mais citado foi os vídeos (22%), seguido do projetor 

(13%) e a da TV (9,7%) e do livro didático (9,7%). Outros que foram aludidos estão 

apresentados abaixo (Gráfico 04).  

 

Gráfico 04: Métodos, técnicas e/ou recursos que são utilizados e foram citados pelos 

professores do CEJA envolvidos na pesquisa.  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Na categoria outros estão inclusos giz, apagador, quadro negro, exposições 

científicas e culturais, dentre outr@s.  

Sant´Anna e Sant´Anna (2004), indagam que os vídeos educativos oferecem 

vantagens quanto à observação dos acontecimentos de uma maneira altamente 

significativa, pois, através dos vídeos, fatos históricos, sistemas de vida, mensagens, 
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arte, recreação são oferecidos de forma atraente, constituindo-se num incentivo 

visual, sensitivo, auditivo. 

A televisão pode ser aplicada na educação quando ela se presta como fonte 

de ampliação de conhecimentos, como motivação da aprendizagem ou mesmo 

como veículo de formação e instrução (ZÓBOLI, 2004).  

 Assim sendo, O uso de Metodologias Inovacionais atrai a atenção do 

educando, e isto facilita o processo de ensino. Por exemplo, como afirma Avelino 

(2014) para o estudo da biologia, este requer em muitas situações um grande nível 

de abstração para se entender os processos envolvidos. O computador e o projetor 

podem ser usados para simular desequilíbrios ambientais dentro de ecossistemas 

ou visualizar a conformação e ligação de proteínas ou organelas celulares em 

interfaces gráficas, ou ainda, simular reações bioquímicas e experimentos 

fisiológicos, as potencialidades gráficas, de interação e de simulação do computador 

fazem com que os temas das aulas tornem-se claros e facilita o acesso do aluno à 

informação. 

Mais uma questão  foi se os docentes exercitam a afetividade e dialogicidade 

com os educandos em sala de aula, e todos responderam que sim, enfatizando da 

importância do dialogo para o bom andamento das atividades, como também de 

saber um pouco da vida do estudante (se estão passando por alguma necessidade, 

problema familiar, dentre outros) para que, de alguma forma, possam ajudar e assim 

melhorar o rendimento na instituição de ensino.  

Baseando-se numa perspectiva teórica fundamentalmente social, a partir de 

Vygotsky e Wallon, defende-se que a afetividade que se manifesta na relação 

professor-aluno constitui-se elemento inseparável do processo de construção do 

conhecimento. Além disso, a qualidade da interação pedagógica vai conferir um 

sentido afetivo para o objeto de conhecimento, a partir das experiências vividas 

(TASSONI, 2014).  

 Quando perguntou-se se os professores gostariam de mudar alguma coisa 

nas suas aulas atuais para melhorar o aprendizado dos educandos na EJA, 22,2% 

afirmaram que não, já 77,8% que sim, estes informaram também as principais 

questões que poderiam ser aprimoradas para melhorar o desempenho dos 

estudantes, assim as principais citadas foram: o uso de recursos tecnológicos (40%), 

tentar executar uma melhor didática diariamente (20%), que se tivesse mais tempo 

para as aulas na EJA e também para cada etapa, que corresponde a um “ano letivo” 
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(20%), e a presença de LD novos, atualizados e contextualizados com a realidade 

local (20%). 

A Internet, por exemplo, é um dos recursos tecnológicos mais interessantes e 

inovadores que os estudantes podem utilizar no processo de formação do 

conhecimento. Moran (1997) afirma que na Internet, encontramos vários tipos de 

aplicações educacionais: de divulgação, de pesquisa, de apoio ao ensino e de 

comunicação. A divulgação pode ser institucional – a escola mostra o que faz – ou 

particular – grupos, professores ou alunos criam suas home pages pessoais, com o 

que produzem de mais significativo. A pesquisa pode ser feita individualmente ou em 

grupo, ao vivo – durante a aula – ou fora da aula, pode ser uma atividade obrigatória 

ou livre. Nas atividades de apoio ao ensino, podemos conseguir textos, imagens, 

sons do tema específico do programa, utilizando-os como um elemento a mais, junto 

com livros, revistas e vídeos. A comunicação ocorre entre professores e alunos, 

entre professores e professores, entre alunos e outros colegas da mesma ou de 

outras cidades e países. Todavia a rede de computadores disponibilizada 

informações de diferentes naturezas, assim é de extrema importância à seleção 

destes, para que os educandos tenham foco no que está sendo pesquisa e qual o 

seu propósito (MORIN, 2011).  

  Relacionado ao período letivo das aulas na modalidade EJA, os cursos tanto 

do Ensino Fundamental como do Médio - foram estruturados de acordo com a Lei nº. 

9.394/96 - Resolução CNE nº. 1/2000. Parecer CEB nº. 11/2000, que determinada 

que nos três segmentos (dois do ensino fundamental e um no ensino médio) a carga 

horária seja de 100 dias ou de 400 horas, sendo esta realizada em um semestre, 

assim tem a metade de dias letivos do ensino regular (BRASIL, 2007). 

 Ainda, de acordo com Brasil (2007) 
 

tal procedimento ocorre porque a condição de trabalhador do 
educando da EJA é imprescindível para se configurar o tempo 
escolar. A flexibilidade dos processos educativos é o imperativo que 
se apresenta aos projetos pedagógicos das escolas. Assim, as 
temporalidades escolares na EJA - horários, duração das aulas, 
calendários, tratamento dado a frequência... - e a organização do 
trabalho, não podem ser rígidas, não podem inviabilizar o direito à 
educação, têm que ser inclusivas de seus sujeitos (p. 32).  

 

 Indagou-se também aos docentes se são oferecidos cursos de formação 

continuada para eles e que são voltadas para a EJA, 66,7% afirmaram que não, já 

33,3% que sim. Quando perguntados quais eram os cursos disponibilizados, os 
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professores citaram amostra pedagógica, planejamento curricular e projetos 

interdisciplinares. 

Tardif e Lessard (2009) afirmam que a formação contínua de docentes é uma 

forma de trazer para o centro da discussão, não só novas maneiras de ensinar e 

sensibilizar para a formação do conhecimento, mas também de refletir a forma como 

os professores chegam e atuam em sala de aula, e assim, é tida como necessária 

não somente para tentar minimizar as lacunas da formação inicial, mas, sobretudo, 

uma necessidade para atender às diversas exigências da sociedade em constantes 

transformações. 

  Neste contexto, percebe-se que pode-se estar tendo contradições entre o 

que os professores citaram como formação continuada e o que realmente é este tipo 

de formação. Pois como afirma Nóvoa (1995) o processo de formação continuada 

não deve ser reduzido ao treinamento e capacitação, nem sequer na transmissão de 

conhecimentos, mas, é, acima de tudo, uma reconstrução de valores éticos, uma 

valorização da “práxis” pedagógica. E nesse sentido, o professor precisa ser capaz 

de refletir a ação, sobre a ação e sobre a reflexão.  

Ainda buscou-se saber que temáticas que os professores envolvidos na 

pesquisa gostariam que fossem discutidos com os educandos da CEJA, assim as 

mais citadas foram bioma Caatinga (29%), ética (29%), sexualidade (14%), 

cidadania (14%) e paz (14%) (Gráfico 05).  

 

Gráfico 05: Temáticas que os professores envolvidos na pesquisa gostariam que fossem 
discutidos com os educandos da CEJA.  
 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Quando perguntou-se quais são os Temas Transversais (TT) propostos pelos 

PCN e que os professores trabalham em sala de aula foram explicitados ética 

(33,4%), MA (25%), orientação sexual (25%) e saúde (16,6%) (Gráfico 06).  

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Caatinga Ética Sexualidade Cidadania Paz



61 
 

 

Gráfico 06: Temas Transversais propostos pelos PCN e que os professores entrevistado 
trabalham na sala de aula do CEJA em São José dos Cordeiros-PB.  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 
 É de extrema importância à discussão dos TT na sala de aula, como afirma 

Brasil (1998) a educação para a cidadania requer que questões sociais sejam 

apresentadas para a aprendizagem e a reflexão dos alunos, buscando um 

tratamento didático que contemple sua complexidade e sua dinâmica, dando-lhes a 

mesma importância das áreas convencionais. Com isso o currículo ganha em 

flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados e 

contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e regionais e que 

novos temas sempre podem ser incluídos. 

 Entretanto é pertinente refletir sobre os desafios que ainda é para os docentes 

em trabalhar com os TT, como afirma Figueiró (2000) os professores, na maioria das 

vezes, não possuem capacitação e a escola não colabora para efetivar a prática de 

inserção destas temáticas nos currículos, além dos limites impostos pela própria 

bagagem acadêmica, temos que reconhecer que seu contexto de formação e 

atuação profissional são desfavorecedores para o trabalho estes temas (LEÃO; 

NASCIMENTO, 2016). 

Ainda neste sentido, foi indagada se existia no CEJA algum momento onde os 

professores, funcionários, estudantes, pais dos educandos se reúnem para conhecer 

e trabalhar os PCN. Deste modo 44,5% explicitarem que não, já outros 44,5% que 

sim, que se juntam em algum momento, sendo também que 11% não responderam. 

 Dos que afirmaram que sim, 75% disseram que a reunião acontece apenas 

com os professores e 25% informaram que é com todos da escola.  
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5.2 Percepção Ambiental dos professores no e sobre o ambiente 

 

A relação do humano com o meio na qual insere-se é motivo de discussão a 

séculos, todavia com o aumento exorbitante do uso dos recursos pelas sociedades e 

os possíveis desequilíbrios ambientais que tal relação tem ocasionado,  tem elevado 

quantitativamente e qualitativamente os embates acerca dos temas ambientais. 

Assim é crucial entender como os professores percebem o ambiente na qual 

habitam, pois enquanto sujeitos sociais informam e sensibilizam o educando.  

Reigota (2002) ressalta a importância dos estudos de percepção ambiental 

para os trabalhos de EA já que eles fornecem um significativo entendimento das 

interações, sentimentos, hábitos e valores que as pessoas estabelecem com o MA. 

Esses estudos, segundo ele, subsidiam projetos e atividades de EA formal, informal 

e/ou não formal, além de ajudarem na formulação de políticas públicas e 

concederem suporte para as estratégias de mobilização.  

Neste contexto, perguntou-se aos docentes, a partir dos questionários, o que 

entendiam sobre o conceito de Meio Ambiente, a mais citada foi “Como lugar para 

viver” (44,5%), seguido de “Como biosfera” e “Generalista” (ambas com 22,2%) e de 

“Como natureza” (11,1%) (Gráfico 07; Quadro IV).  
 

Gráfico 07: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o conceito 

de Meio Ambiente.  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Sauvé (2005) apresenta características para percepção de MA como Lugar 

para viver, o ambiente é caracterizado pelos seres humanos, nos seus aspectos 

socioculturais, tecnológicos e componentes históricos. Já à categoria Biosfera 
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relaciona-se a local para ser dividido, espaçonave Terra, "Gaia", com a 

interdependência dos seres vivos com os inanimados. Já a Natureza é vista como 

aquela para ser apreciado, respeitado, preservado, do qual os seres humanos estão 

dissociados.   

 

Quadro IV. Exemplos de respostas citadas pelos professores do CEJA envolvidos na 

pesquisa sobre o conceito de MA 
 

  Categorias                                    Respostas 

Como Lugar para 
viver 

 

“Meio ambiente é o local onde vivemos”. Professor(@), 25 anos.  

Como Biosfera  “É a vida dos animais e vegetais na biosfera, é a junção dos seres 
bióticos e abióticos”. Professor(@), 49 anos.   

Como Natureza “Conjunto de fatores naturais, físicos e químicos”. Professor(@), 30 
anos. 

Generalista “Local na qual se encontra tudo”. Professor(@), 42 anos. 

 Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A Política Nacional de MA (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981) conceitua 

MA como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas 

(BRASIL, 1981). Todavia é importante entender o conceito de “Ambiente” como um 

conjunto de fatores naturais, sociais e culturais que envolvem um indivíduo e com os 

quais ele interage, influenciando e sendo influenciado por eles, pois adentra aqui as 

questões socioculturais do ser humano (ABÍLIO, 2011).  

Quando se verifica como os professores compreendem o MA em seu 

município, é possível perceber que o espaço do homem reflete a qualidade de suas 

experiências, seus sentidos e sua mentalidade, ou seja, sua visão de mundo é 

construída dos elementos conspícuos do ambiente social e físico de um povo 

(FLORENTINO, 2010).   

Florentino e Abílio (2012) e Florentino (2013) estudando a percepção de 

professores de escolas de Soledade e de Sumé, respectivamente, no Semiárido 

paraibano, também constataram que a maioria dos docentes associavam o meio 

ambiente “como lugar para viver”.  

Quando se perguntou a respeito do conceito de Educação Ambiental, a 

maioria dos docentes a definem como “Disciplina curricular” (55,6%), seguido de 

“Atividade resolutiva” (22,2%), de “Sensibilização” e “Preservacionista”, ambos com 

11,1% (Gráfico 08; Quadro V). 
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Gráfico 08: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o conceito 
de Educação Ambiental.  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 
 
Quadro V: Exemplos de respostas dos docentes da CEJA envolvidos na pesquisa sobre o 
conceito de EA. 
 

  CATEGORIAS                                    RESPOSTAS 

 
Disciplina 
Curricular 

  
“EA é trabalhar em sala de aula as formas com que o aluno se 
relacione com o meio ambiente”. Professor(@), 25 anos.  

Atividade 
Resolutiva 

 “São os estudos que tentam ajudar o humano a viver num ambiente 
saudável”. Professor(@), 30 anos.   

Sensibilização “Estudo do MA em práticas educacionais para sensibilização”. 
Professor(@), idade não informada. 

 Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Abílio (2011) menciona que uma visão de EA como Disciplina curricular é 

aquela em que os diferentes atores sociais a associam como uma disciplina 

curricular ou “ensinar para o meio ambiente”. Já de Atividade resolutiva se dá 

quando demonstram que as atividades de EA podem ou vão contribuir para 

“resolver” os problemas ambientais. De Sensibilização quando a EA estimula a 

sensibilização quanto aos problemas ambientais e utilização dos recursos 

ambientais de forma racional. Por último a categoria Preservacionista se dá quando 

valoriza “em excesso” o processo de preservação dos recursos naturais 

(manutenção dos recursos naturais intocáveis ou para as gerações futuras). 

A EA é o processo em que se busca despertar a preocupação individual e 

coletiva para as questões ambientais, contribuindo para o desenvolvimento de uma 

consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Disciplina
Curricular

Atividade
Resolutiva

Sensibilização Preservacionista



65 
 

(MOUSINHO, 2003), sendo assim um procedimento de formação de conhecimentos 

(político, cultural, social, econômico) para a discussão e a transformação da 

realidade socioambiental na busca em que todos os seres consigam viver com 

dignidade, paz, saúde, segurança e educação, ou seja, ter qualidade de vida.  

Neste perspectiva, este conceito envereda-se para a EA denominada de 

Crítica, fato não observado nas respostas dos docentes. Esta segundo Carvalho 

(2004) busca construir processos de aprendizagem significativa, conectando a 

experiência e os repertórios já existentes com questões e experiências que possam 

gerar novos significados para quem se abre a aventura de compreender e se deixar 

surpreender pelo mundo que o cerca. Estimulando assim a formação de indivíduos e 

grupos sociais capazes de identificar, problematizar e agir com relação às questões 

socioambientais, tendo como horizonte uma ética preocupada com a justiça social.  

Em conversas informais com os docentes fica claro a vontade deles que a EA 

fosse trabalhada semanalmente e como eles afirmam que instaurar a EA como 

disciplina seria uma forma de fazer isso. Todavia durante estes diálogos reforça-se a 

necessidade do trabalho interdisciplinar da EA.   

 Mais uma questão respondida pelos docentes foi acerca do conceito de 

multidisciplinaridade, neste a constituinte mais citada foi “Vários temas na mesma 

disciplina” com a subconstituinte “Multiplicidade de temas”. 22,3% dos professores 

não responderam (Quadro VI).  

A multidisciplinaridade, segundo Guevara et al. (1998) procura reunir os 

resultados obtidos segundo o enfoque disciplinar. Neste sentido seria trabalhar uma 

mesma temática em várias disciplinas, porém sem interação entre as mesmas. 

(ABÍLIO, 2008). Assim percebe-se que os docentes que citaram a categoria Um 

tema por disciplinas sem interrelações contemplam o conceito de 

multidisciplinaridade. 

 

 
 

Quadro VI: Categorias e unidades de registro referente ao conceito de multidisplinaridade 
dos docentes da CEJA envolvidos na pesquisa.  
 

Categoria Constituintes Subconstituintes Frequência Total                 
Absoluta  Relativa%     

 
 

Um tema por 
disciplinas sem 
interrelações 

Como avaliação 
 

2 22,2% 
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Multidiscipli-
naridade 

Um tema por 
disciplinas 

interrelacionadas 
Dialogo nas disciplinas 1 11,1% 

Vários temas na 
mesma disciplina 

Multiplicidade de temas 3 33,3% 

Processo de atividades 1 11,1% 

Não responderam  2 22,3% 

Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Outro questionamento foi sobre o que os educandos entendiam sobre a 

Interdisciplinaridade, deste modo a maioria das respostas enquadra-se na 

constituinte “Tema para várias disciplinas”, com a subconstituinte “Por tema” 

(Quadro VII).  
 

Quadro VII: Categorias e unidades de registro referente ao conceito de interdisciplinaridade 
dos docentes da CEJA envolvidos na pesquisa.  
 

Categoria Constituintes Subconstituintes Frequência Total                 
Absoluta  Relativa%     
 

 
 
 
Interdiscipli-
naridade 

Temáticas em 
disciplinas 

 1 11,1% 
 

Interação entre 
disciplinas 

Professor e aluno 1 11,1% 

Linhas de 
conhecimento 

2 22,2% 

Tema para várias 
disciplinas 

Linhas de 
conhecimento 

1 11,1% 

Por tema 3 33,4% 

Tema para várias 
disciplinas com 

interação 
 1 11,1% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 
Deste modo, Bacega (2000) afirma que a Interdisciplinaridade se faz quando 

um mesmo tema é tratado por diferentes tempos do saber, ora por interseções 

próprias entre campos que compartilham um mesmo objeto de estudo.  

 Em outras palavras a Interdisciplinaridade se dá quando um mesmo tema é 

trabalhado por diferentes disciplinas, donde se há interações entre os professores 

para discutir o que se está sendo feito numa perspectiva de melhorias do processo 

de ensino aprendizagem.  

 Corroborando, Lima-e-Silva et al. (2002) Indaga que a Interdisciplinaridade é 

a qualidade de uma pesquisa que integra um conjunto de especialistas de diferentes 

áreas para tratar de uma questão abrangente. 

 Acerca do que entendiam sobre a Transdisciplinaridade, um dado alarmante 

foi que a maioria dos docentes não responderam (33,4%), outros 22,2% 
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mencionaram como “Interação entre disciplinas”, seguido de “Tema por disciplina”, 

“Vários temas”, “Único tema” e “Temas Transversais nas disciplinas”, todos com 

11,1% (Gráfico 09). 
 

Gráfico 09: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o conceito 
de Transdisciplinaridade.  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Em uma pesquisa semelhante, realizada com professores das escolas 

públicas de São João do Cariri por Abílio e Florentino (2010) e de Sumé por 

Florentino (2013) também constataram um elevado percentual de professores que 

não definiram o termo transdisciplinaridade. 

Trazendo para o campo escolar, elementos da Transdisciplinaridade faz-se 

presente quando se busca fazer a interação-integração, numa perspectiva sistêmica 

e complexa, dos sujeitos que compõem a escola, e esta enquanto instituição de 

transformação social, envolvendo assim os estudantes, professores, gestores, pais 

de educandos, líderes comunitários, representantes políticos e religiosos, dentre 

outros nos diversos projetos desenvolvidos. Todos unidos com um propósito em 

comum, de melhorar a realidade dos sujeitos sociais.  

 Mais uma pergunta foi pertinente da definição de DS, a constituinte mais 

citada foi “Uso racional dos recursos”, com as subconstituintes “Conviver com o 

meio” e “Conservação” (ambos com 33,3%) (Quadro VIII). 

De acordo com a Comissão mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento 

(1991) o conceito de Desenvolvimento Sustentável baseia-se no Relatório Bruntland 

que ocorreu em 1987, e define como o que satisfaz as necessidades do presente, 

sem comprometer as próprias necessidades que as gerações futuras precisam 
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satisfazer. Este conceito baseia-se em que os limites do desenvolvimento são 

impostos pelos impactos e degradação dos recursos ambientais e pela capacidade 

da biosfera absorver os efeitos das atividades humanas (RODRIGUEZ; SILVA, 

2009).  

 

Quadro VIII: Categorias e unidades de registro referente ao conceito de DS dos docentes 
da CEJA envolvidos na pesquisa. 

  
Categoria Constituintes Subconstituintes Frequência Total                 

Absoluta  Relativa%     
 

 

Desenvolvi-

mento 

Sustentável 

Uso racional dos 

recursos 

Conviver com o meio 3 33,3% 

Conservação 3 33,4% 

Preservação dos 

recursos 

Uso de técnicas 1 11,1% 

Atitudes 1 11,1% 

Generalista  1 11.1% 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Corroborando e melhorado de a Agenda 21, o DS deve compatibilizar a 

preservação do meio ambiente, a justiça social, o desenvolvimento econômico e a 

participação e o controle da sociedade como elementos para democratizar o direito à 

qualidade de vida a todos (BRASIL, 2016).   

Deste modo percebe-se que as respostas dos discentes reduzem-se a 

categorias como preservação e conservação, não incorporando a questão sócio-

política-ambiental, sem reflexão sobre o porquê da visão de natureza como recurso 

e como este é distribuído entre os sujeitos.  

Quando indagou-se acerca do conceito de Agricultura familiar, a maioria das 

respostas dos professores adentram na categoria “Como produção de alimentos 

orgânicos para a família” (66,7%), seguida de “Como técnica de preservar  recursos” 

e “Como programa assistencial familiar”, ambas com 11,1%. Já 11,1% não 

responderam (Gráfico 10). 

A categoria “Como produção de alimentos orgânicos para a família” se dá 

quando a unidade familiar, usando da sua mão-de-obra produz alimentos orgânicos, 

vendendo o excedente para o mercado. As outras categorias dialogam com a 

primeira, pois que as técnicas são usadas na produção de alimentos. Já “Como 

programa assistencial familiar” pode associar-se a ação do Programa Nacional De 

Fortalecimento Da Agricultura Familiar (PRONAF), que como afirma Mattei (2016) 
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tem como objetivo principal propiciar condições para aumentar a capacidade 

produtiva, a geração de emprego e de renda, de tal forma a melhorar a qualidade de 

vida dos agricultores. Do ponto de vista do público-alvo, o programa atende 

especificamente os agricultores familiares, que são caracterizados a partir dos 

seguintes critérios: possuir 80% da renda familiar originária da atividade 

agropecuária; deter ou explorar com área de até 4 módulos fiscais; explorar a terra 

na condição de proprietário, meeiro, parceiro ou arrendatário; utilizar mão-de-obra 

exclusivamente familiar, podendo manter até dois empregados permanentes; residir 

no imóvel ou em aglomerado rural ou urbano próximo e possuir uma renda anual 

máxima de até R$ 27.500,00 
 

 

Gráfico 10: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o conceito 
de Agricultura Familiar  
 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A agricultura familiar tem grande importância, pois carrega consigo elementos 

que vão à contramão do sistema capitalista. Na essência deste tipo de agricultura, 

os indivíduos não trocam a sua força de trabalho por um salário, pois eles que 

comandam o próprio negócio. Neste contexto, para boa parte de sua alimentação 

não necessitam ir a supermercados para comprar alimentos e assim dá lucro, mais 

ainda, as grandes empresas do ramo alimentício que controlam e monopolizam a 

área. Na Familiar, por muitas vezes, os bens são movimentados através de trocas e 

vendas entre os próprios agricultores. Assim percebe-se a importância deste 

sistema, principalmente em regiões em que a agricultura e a pecuária são as 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

Como produção
de alimentos

orgânicos para a
família

Como técnica de
preservar recursos

Como programa
assistencial

familiar

Não responderam



70 
 

principais formas de renda da população, caso que ocorre na cidade de São José 

dos Cordeiros-PB, local que foi desenvolvida a pesquisa. 

Assim pelas respostas percebeu-se a capacidade dos docentes em relacionar 

a agricultura familiar a sua origem, ou seja, para produzir alimentos para a 

sobrevivência, isso pode ser reflexo do que é praticado pelos moradores da cidade 

na qual residem.   

 Todavia, como afirma Wanderley (2003) para muitos o conceito de Agricultura 

Familiar já vem tomando outras dimensões, sendo definida como uma certa camada 

de agricultores, capazes de se adaptar às modernas exigências do mercado em 

oposição aos demais “pequenos produtores” incapazes de assimilar tais 

modificações. São os chamados agricultores “consolidados” ou os que têm 

condições, em curto prazo, de se consolidar.  

Assim não podemos pensar a agricultura familiar apenas no olhar da 

resolução de problemas. Há que considerar as condições estruturais - posse e uso 

da terra, principalmente - e o contexto cultural em que é realizada a agricultura 

familiar no Semiárido nordestino (DUARTE, 2002). Pois, o que mais falta ao 

Semiárido não é uma dotação exuberante de recursos naturais, mas, sobretudo 

carece de certo tipo de mentalidade, de determinado padrão cultural que agregue 

confiança, convivência, que crie redes de associativismo e de aproximações com o 

seu contexto (ambiente) (ABÍLIO, FLORENTINO, 2016). 

Quando questionou-se sobre o conceito de Semiárido, a maioria dos docentes 

definiu “Como clima seco e poucas chuvas” (66,7%), seguido de “Temperatura alta” 

(22,2%), sendo que 11,1% não responderam.  

 Deste modo os docentes responderam o que é a realidade do Semiárido, 

local de poucas chuvas e estas irregulares, temperaturas elevadas durante, 

praticamente, o ano todo.  

  Perguntou-se também sobre os vegetais terrestres típicos do bioma Caatinga, 

assim o mais citados foram o mandacaru (21,4%), seguido do xique-xique (18,3%) e 

de umbuzeiro, juazeiro e macambira, todos com 6,1%. Outros vegetais citados, cada 

um com 3% foram jatobá, jurema, embira, umburana, marmeleiro, pereiro, cajueiro, 

craibeira, angico e aroeira, mangueira, coqueiro e algaroba, sendo estes últimos três 

exóticos (Tabela 01). 

Um fato alarmante foi à espécie exótica algaroba ter sido citada, entretanto 

apesar de ser tida como uma promissora alternativa econômica - como produtora de 
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lenha, forragem, madeira, entre outros - é também uma grande consumidora de 

água, podendo provocar alteração no regime hídrico local. Além disso, ao invadir 

áreas abertas, formam aglomerados densos, excluindo outras espécies por 

sombreamento, invadem ainda com facilidade áreas de agricultura e pastagens 

(DOSSIÊ PERNAMBUCO, 2009). 
 

Tabela 01: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os vegetais 
terrestres típicos do bioma Caatinga.  
 

GRUPOS  
 

VEGETAIS CITADOS    PORCENTAGEM  % 

Cactáceas  Mandacaru 21,4  
 Xique-xique 18,3  

 
 
 

Angiospermas em geral 

Coroa-de-frade 
Palma 

 
Umbuzeiro 
Juazeiro 
Macambira 
Outras 

3 
3 

 
6,1 
6,1 
6,1 
39 

 

 

 

 
 

    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Espécies como maiores citações pelos professores como o xique-xique 

(Pilosocerus gounellei) e a macambira (Bromelia laciniosa) são vegetais presentes 

na maioria dos trabalhos de levantamento realizados em remanescentes de 

Caatinga (BARBOSA Et al., 2010).  

Na Paraíba, a família Cactaceae está representada por 17 espécies 

subordinadas a nove gêneros, que se encontram distribuídas nas diversas 

microrregiões do Estado (ROCHA et al. 2006). Para o Cariri paraibano, são 10 

espécies registradas (BARBOSA et al. 2007).  

Já sobre os vegetais aquáticos típicos do bioma Caatinga, a maioria dos 

professores (55,6%) não responderam. Já dos que citaram, a maioria indagou o 

Capim (50%), seguido de Taboca (25%) e Relvas e Braquiária, ambas com 12,5% 

(Gráfico 11). 

O vegetal braquiária citado pelos professores é exótico (BRASIL, 2016), 

sendo nativa da África, algumas espécies foram introduzidas no Brasil como plantas 

forrageiras e transformaram-se em uma espécie invasora de 

diversos ecossistemas brasileiros, como o Cerrado e Caatinga. Como invasora, ela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
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compete com o desenvolvimento das gramíneas nativas e sufoca o desenvolvimento 

dos campos nativos, esta planta tem médio 1 a 1,5 m de altura12. 

 

Gráfico 11: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os vegetais 

aquáticos típicos do bioma Caatinga.  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Um dado alarmante foi à quantidade de docentes que não responderam a 

esta pergunta. Fato que também ocorreu nas pesquisas de Florentino (2013) e 

Florentino e Abílio (2012) sobre percepções dos professores dos municípios de 

Sumé e São João do Cariri, respectivamente.  

Segundo Florentino e Abílio (2012), com a redução da biodiversidade, muita 

atenção tem sido dada as florestas tropicais e a conservação dos oceanos em 

detrimento dos ecossistemas dulceaquícolas.    

 Pertinente à percepção dos docentes relacionado aos animais terrestres do 

bioma Caatinga, os três mais citados foram o tatupeba, a raposa e o bode, todos 

com 12,1% (Tabela 02). 

A presença do bode como um dos animais mais citados pode está associado 

com a elevada criação de caprinos no Cariri Paraibano, donde estes animais são 

utilizados na culinária para a produção de buchada e a famosa bodeoca, que é a 

tapioca de carne de bode e ficou conhecida nacionalmente através dos meios de 

                                                 
12 Braquiária. Disponivel em: 
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=22378&secao=Agrotemas; 
http://www.prosementes.com.br/detProdutos.php?id=13&cat=8    Acesso em: 12. Mai. 2016.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Capim Taboca Relvas Braquiária

http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=22378&secao=Agrotemas
http://www.prosementes.com.br/detProdutos.php?id=13&cat=8


73 
 

comunicação13. Também o nome bode associa-se a diversas festas no Cariri, como 

o Bode na Praça em Prata-PB, Bode na Rua em Gurjão-PB e Bode Rei em 

Cabaceiras-PB.   

 
Tabela 02: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os animais 
terrestres típicos do bioma Caatinga.  
 

GRUPOS  
 

ANIMIAS CITADOS              PORCENT. % 

Mamíferos  Tatupeba 12,1  
 *Bode 12,1  

 
 
 
 
 

Aves 
 
 

Anfíbio  
 

Répteis  
 
 
 

Invertebrados 

Raposa 
*Boi 
Preá 
Mocó 
Guará 

 
Rolinha 
Asa branca 

 
Cururu 

 
Tejo 
Cascavel 
Cobras 
Lagartixa 

 
Abelha                                      

12,1 
6 
6 
6 
6 
 

6 
3 
 

3 
 

9,1 
3 
6 
6 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

*exemplo de espécie de animal exótico    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em relação à fauna nativa da Caatinga, atualmente esta se encontra bastante 

escassa, isto em função da caça e pesca predatória, dos desmatamentos e das 

queimadas e da superexploração dos recursos naturais, que, ao longo dessas 

últimas décadas, vêm comprometendo a biodiversidade (ABÍLIO; RUFFO, 2010).  

Sobre aos anfíbios que vivem na Caatinga apresentam, até o momento, a 

menor diversidade de espécies entre todos os biomas encontrados no Brasil. No 

entanto, a diversidade deste grupo, assim como os demais grupos de vertebrados, 

ainda é pouco conhecida. O exemplo mais representativo de anfíbios da Caatinga é 

o sapo-cururu, que representa a maior espécie de sapo-cururu encontrada no Brasil 

(ABÍLIO; RUFFO, 2010) 

                                                 
13 Matéria exibida no Jornal Hoje, da Rede Globo, sobre a cidade de Cabaceiras e a bodeoca. 
Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/09/cidade-de-cabaceiras-pb-e-conhecida-
como-roliude-nordestina.html  Acesso em: 08 abr. 2016.  
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Pertinente aos invertebrados percebe-se que apenas um foi citado e como 

afirma Abílio e Ruffo (2010, p. 41) 

 
Sobre os invertebrados do bioma Caatinga, a grande maioria 

dos pesquisadores indica a Caatinga como ambiente menos 
conhecido para todos os grupos de invertebrados. Além disso, uma 
boa parcela das publicações referentes aos invertebrados da 
Caatinga trata de trabalhos restritos ao estudo de uma determinada 
família, o que torna difícil fazer uma avaliação deste grupo de 
animais para o bioma Caatinga.  

 

A presença de abelhas como único invertebrado pode estar associado a 

grande dominância das Abelhas-africanas no bioma Caatinga, esta é oriunda da 

Espanha e de Portugal, foi introduzida no Brasil por volta de 1840, pelo Padre 

Antônio Carneiro, devido ao seu grande potencial para produção de mel. Por falta de 

cuidados em seu controle, a abelha escapou das apiculturas. Atualmente, a sua 

presença no bioma Caatinga, onde não ocorria naturalmente, tem trazido inúmeros 

problemas, tanto para o ser humano quanto para o ambiente. A abelha-africana 

disputa o pólen e néctar com as abelhas nativas do bioma, prejudicando o 

desenvolvimento dessas, além disso, o seu ferrão pode causar reações alérgicas em 

pessoas sensíveis (BRASIL, 2016). 

Já sobre a fauna aquática que ocorre na Caatinga, a traíra (21,9%) foi a mais 

citada pelos docentes, seguido da piaba (13,1%) e da tilápia, cururu, tartaruga, 

cágado e jacaré, todos com 8,7% (Tabela 03). 

Os peixes foram o grupo mais citados pelos professores, segundo Rosa et al. 

(2005), a ictiofauna (peixes) da Caatinga é composta por cerca de 240 espécies, 

distribuídas em sete ordens, sendo Siluriformes (exemplo: Cascudinho) e 

Characiformes (exemplo: Traíra) as mais representativas, somando 190 espécies 

(101 e 89, respectivamente). Estima-se que pelo menos 56 espécies sejam 

endêmicas (SANTOS; ZANATA, 2006). 

 
Tabela 03: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os animais 
aquáticos típicos do bioma Caatinga.  
 

GRUPOS  
 

ANIMAIS CITADOS              PORCENT. % 

Peixes Piaba  
Traíra 
*Tilápia  
 

13,1 
21,9 
8,7 
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Aves  Aves  4,3  

 
 

Anfíbio 
 
 

Répteis  
 
 
 
 
 

Invertebrados 

 
 

Cururu  
Rã 

 
 

Cobra 
**Tartaruga   
Cágado  
Jabuti    
Jacaré   

 
Moluscos                                  

 
 

8,7 
4,3 

 

4,3 
8,7 

    8,7 

    4,3 

8,7 

 

    4,3 

 

 

 

 

 

 

 

*exemplo de espécie de animal exótico 
** exemplo de espécie marinha 

   

Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Quando perguntados sobre os impactos ambientais que acontecem na 

Caatinga, os mais citados foram o desmatamento (29,2%), a poluição (16,5%) e as 

queimadas e erosão do solo, ambos com 12,5% (Gráfico 12).  

 De acordo com Brasil (2016) e considerando a resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente de 23 de janeiro de 1986, impacto ambiental é qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar 

da população, as atividades sociais e econômicas, a biota as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. 

Deste modo, todos os impactos citados pelos docentes adentram em uma ou 

em diversos aspectos do conceito acima citado. 

 

Gráfico 12: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os 

impactos ambientais que acontecem o bioma Caatinga.  
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Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Um aspecto que pode ter relação com a significativa explicitação do 

desmatamento e das queimadas é que tais processos ocorrem rotineiramente no 

Cariri paraibano, são as “coivaras”, sendo este um método utilizado a várias 

décadas que é passado entre as gerações, aonde o agricultar costuma desmatar 

uma determinada área para fazer o plantio de outros tipos de vegetais como o milho 

e o feijão e também utilizando os vegetais para a produção de carvão vegetal. Este 

processo é um dos principais responsáveis pelo processo de desertificação do 

bioma Caatinga, já que os nutrientes gerados com a queima na sua maioria são 

retirados daquela região através de ações pluviais e fluviais, assim o solo fica pobre 

de nutrientes e consequentemente em vegetais. Vale salientar que estas práticas 

supracitadas carregam consigo um processo de exclusão destas pessoas, que por 

muitas vezes para sobreviverem (não falando nem em qualidade de vida) realizam 

tais atividades (MACHADO; ABÍLIO, 2016).  

Quando perguntou-se sobre o conceito de qualidade de vida, a maioria 

(44,5%) das respostas dos docentes adentram na categoria “Como bem estar 

humano”, seguido de “Como bem estar social” (33,3%) e de “Como bem estar 

socioambiental”, com 22,2% (Gráfico 13). A categoria mais citada carrega consigo 

elementos antropocêntricos, ou seja, que os outros seres sejam usados para servir 

ao humano. Assim nas respostas dos professores percebe-se a visão simplista, 

fragmentada e objetiva de se enxergar o mundo em sua conjuntura, de dominação 

do homem sobre a natureza, características essa do Paradigma Cartesiano 

(VASCONCELLOS, 2002).  
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As categorias foram adaptadas e modificadas de Vecchia et al. (2005). Deste 

modo a categoria Como bem estar humano só inclui a qualidade para as pessoas, já 

Como bem estar ambiental, indaga sobre a qualidade do ambiente, ou seja, a 

importância deste está equilibrado. Por último, Como bem estar socioambiental faz a 

relação do humano com o ambiente na qual insere-se, explicitando a importância da 

reciprocidade entre ambos para a manutenção de todos os outros seres vivos.   

 
Gráfico 13: Percepções dos professores do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o que seria 
ter qualidade de vida.  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

O conceito de qualidade de vida está relacionado à autoestima e ao bem-

estar pessoal e abrange uma série de aspectos como a capacidade funcional, o 

nível socioeconômico, o estado emocional, a interação social, a atividade intelectual, 

o autocuidado, o suporte familiar, o próprio estado de saúde, os valores culturais, 

éticos e a religiosidade, o estilo de vida, a satisfação com o emprego e/ou com 

atividades diárias e o ambiente em que se vive (VECCHIA et al., 2005). Deste modo 

as respostas explicitadas pelos docentes são contempladas nos conceitos 

demonstrados pelos autores.  

  Perguntou-se também aos professores se já tinham participado de cursos de 

formação continuada na área de EA e/ou MA, sendo assim a maioria (55,6%) 

responderam que não, já 44,4% que sim. 

 Os que responderam sim informaram quais eram as temáticas das formações 

continuadas, assim as duas mais citadas foram sustentabilidade e MA, ambas com 

33,4%, já as outras duas mencionadas foram lixo e Caatinga, com 11,6% cada. 
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 Na pesquisa realizada por Florentino (2013), também com professores no 

Cariri paraibano, mas na cidade de Sumé-PB, quando também perguntou-se aos 

professores se já tinham participado de cursos de formação continuada na área de 

EA, a maioria (60,9%) também responderam que não. Dado que deixa explícita a 

falta de formações sobre esta temática, sendo tal de extrema importância, já que a 

região encontra-se com diversos impactos, dentre eles um dos mais sérios que é a 

elevada desertificação.  

Como afirma Mello et al. (2009, p. 49) 

 

Apesar da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), dos temas 

transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e da 

Proposta de Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental do 

Ministério da Educação (MEC), os cursos de formação inicial, ou 

seja, os cursos das diversas licenciaturas, não preparam ou se tem 

uma ineficiência dos profissionais da educação para lidar com a 

questão ambiental junto aos alunos do ensino básico. Daí a 

importância de se trabalhar Educação Ambiental nos programas de 

extensão com foco na Formação Continuada. 

 
 
 Outro questionamento foi se os docentes já tinham trabalhado ou estavam 

executando projetos e/ou ações de EA com os estudantes. Assim a maioria (55,6%) 

indagaram que sim, já 44,4% que não.  

 Aos docentes que informaram sim, perguntou-se também que tipo de EA 

era/é trabalhada, deste modo a maioria (44,5%) mencionou ser conservacionista, 

estimulando para conservar a Caatinga. Já 33,3% informou ser conceitual, para 

aprender o conceito, 11,1% indagaram ser crítica, ou seja, estimulando o educando 

a pensar criticamente e refletir acerca dos problemas loco-regionais-globais. Já 

11,1% dos professores não responderam.  

 Ainda neste contexto os professores afirmaram que os principais motivos que 

os levaram a trabalhar aquele tipo de EA foi principalmente o desrespeito com o 

ambiente e a não conservação dos recursos. Sendo que tais atividades foram 

desenvolvidas tanto em sala de aula, como nas ruas. 

Quando perguntou-se quais os problemas encontrados pelos professores 

para trabalhar a temática ambiental, a maioria (33,4%) mencionaram o “desinteresse 

dos educandos”, outros citados foram” falta de apoio e de informações” (ambos com 

22,2%) e “tempo limitado” (11,1%). Ainda teve 11,1% dos professores que 
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argumentam que não tiveram dificuldades. Quase todos os professores informaram 

que os recursos também são escassos e que só têm, praticamente, o livro didático.  

Relacionado ao tempo limitado, o que percebe-se atualmente é que os 

docentes sofrem cada vez mais pressão numa escala complexa (professor 

pressionado por diretor, que por sua vez tem que cumprir metas estabelecidas pela 

Secretaria de Educação do Estado, que segue ordens do Ministério de Educação e 

Cultura - MEC) para cumprir o conteúdo programático para aquela série, na qual 

pensa-se muito mais no Exame Nacional do ensino Médio – ENEM, salientando que 

na EJA o período letivo para uma série é menor ainda, assim os docentes ficam 

sobrecarregados. 

Buscou-se saber também se os docentes conheciam alguma unidade de 

conservação da Caatinga no Cariri, nesta 55,6% afirmaram que sim, outros 

44,4%que não. Outro questionamento foi sobre o que seria uma RPPN, deste modo, 

66,7% mostraram saber, já 33,4% desconhecem ou demonstraram confusão na 

resposta. Ainda sobre a RPPN, perguntou-se aos professores qual a importância 

dessas áreas de conservação para a região do Cariri, assim 33,4% explicitaram o 

ser valor para a preservação, 11,1% para a conservação e a maioria não sobre 

responder. 

Por último, investigou-se aos docentes o que seria uma EC para o Semiárido, 

a maioria das respostas adentra na constituinte Biomas e da subconstituinte Estudo 

da Caatinga (Quadro IX). 

Como afirma Silva (2016), a educação contextualizada para o semiárido é um 

processo dinâmico de construção de conhecimentos e atitudes dos seres humanos, 

considerando o ambiente no qual estão inseridos, tendo a finalidade de construir 

uma cultura da convivência, dos seus sentidos e significados que estão subjacentes 

nas diversas praticas produtivas apropriadas e nas tecnologias alternativas. 

Buscando assim formar agentes (crianças, jovens e adultos) multiplicadoras de 

novas visões, conhecimentos e práticas apropriadas ao Semiárido, explicitando suas 

potencialidades sem omitir as fragilidades dos seus ecossistemas.  

Assim na maioria das respostas dos professores percebe-se elementos a 

respeito da educação contextualizada para o Semiárido.  

  
Quadro IX: Categorias e unidades de registro referente ao conceito de educação 
contextualizada para o semiárido dos docentes da CEJA envolvidos na pesquisa. 
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Categoria Constituintes Subconstituintes Frequência Total    

Absoluta Relativa%     

 

 

Educação 

Contextuali-

zada para o 

Semiárido 

 

Convivência 

Conviver com o meio 

Entender os contextos 

1 

1 

11,1% 

11,1% 

Para sensibilizar 

 Preservação  

Conservação 

1 

2 

11,1% 

22,,2% 

 

Biomas 

Estudo da Caatinga 

Outros biomas 

3 

1 

33,4% 

11.1% 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Não basta saber ler que 'Eva viu a uva'. É preciso 
compreender qual a posição que Eva ocupa no 
seu contexto social, quem trabalha para produzir 
a uva e quem lucra com esse trabalho14. (Paulo 
Freire) 

 

 

 

 

 

6. SEÇÃO II – DISCENTES DA CEJA - SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS: o perfil e 

as percepções ambientais (conceitos e contextos) 

O ser humano é dotado de singularidades e experiências, tal processo, na 

sua grande maioria, tem maior veemência com os sujeitos discentes da EJA, que 

historicamente são seres socialmente marginalizados. 

                                                 
14 Frases de Freire. Disponível em: https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/ Acesso em: 15 jan. 2017. 
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Os estudantes da EJA são jovens, adultos e idosos, geralmente das camadas 

populares, trabalhadores e trabalhadoras que exercem funções subalternas ou 

pessoas que estão em busca da primeira oportunidade de emprego. Na maioria 

fazem parte de uma realidade social injusta e dela sofrem influências, que são 

inferiorizados pelas discriminações e preconceitos de caráter socioeconômicos e 

etnoculturais sofridos, ao ponto de incorporarem esses preconceitos e se sentirem 

realmente inferiores (BARRETO et al. 2011).  

São humanos que não podem ser tratados como crianças, independente da 

série e o nível escolar em que estão. Consonante Oliveira (2004, p.61), 

 

 

para compreendermos a Educação de Jovens e Adultos precisamos 
saber suas especificidades em relação a quem são os jovens, 
adultos e idosos atendidos. Devemos ter consciência de sua 
condição de “pessoas humanas” e de sua condição social: “não-
crianças”, “excluídos” e “membros de determinados grupos e classes 
sociais”. 

 

Neste sentido é de grande importância entender o perfil socioeconômico 

cultural do discente, como também as percepções ambientais, pois a apreciação dos 

dados pode facilitar no processo de sensibilização para as questões socioambientais 

discutidas nesta pesquisa. Portanto a pesquisa foi feita com a aplicação de 

questionários (Apêndices VIII e IX) (Figura 05). Participaram dos questionários os 

educandos do CEJA – Turno noite, sendo que foram doze que responderam aos 

pré-teste e sete ao pós-teste.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 05: Discentes do CEJA na cidade de São José dos Cordeiros-PB respondendo aos 
questionários semiestruturados. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

6.1 Perfil socioeconômico cultural do educando 

 

A partir da análise dos questionários aplicados, foram doze discentes que 

responderam ao questionário pré-teste, destes quatro estavam cursando o 7º ano, 

um o 8º do ensino fundamental e sete no 1ª série do ensino médio. Sobre a 

identidade de gênero 58,3% afirmaram ser homem e 41,7% mulher. 

Pertinente à expressão de gênero 58,3% afirmaram ser masculino e 41,7% 

feminino. Sobre a orientação sexual, 91,7% mencionarem ser heterossexuais e 8,3% 

não responderam. Com relação a idade, os estudantes têm entre 15 e 39 anos, com 

média de 27 anos.  

Pelo fato de apresentarem diferentes idades e contextos vivenciais, esta 

modalidade educacional apresenta uma forma específica de existir e se desenvolver 

(BARRETO et al., 2011).  

Um dado importante para a discussão é a presença de estudantes jovens, já 

que 4 discentes têm entre 15 e 17 anos, tal processo é denominado pelos 

pesquisadores de a juvenilização da EJA. Como afirma Furtado (2009, p. 51)  

 

a presença crescente da juventude na EJA é reconhecida como fato 

histórico a partir dos anos 1990, resultado não somente das questões 

sociais, cognitivas, psicológicas, pedagógicas e econômicas, mas 

também do amparo legal, [...] todavia , na maioria das vezes, os 

educandos têm acesso ao espaço físico, mas não a uma educação 

de qualidade, que os considere como sujeitos de direitos.  
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Assim a juvenilização tem-se intensificado na contemporaneidade que 

decorre das deficiências do sistema escolar como a evasão e a repetência, que 

ocasionam a defasagem entre a idade e ano; da busca pela certificação escolar 

oriunda da necessidade de trabalhar; da dificuldade de acesso; da ausência de 

motivação para o retorno a escola, entre outras (CARVALHO, 2016). 

Este processo tem sido facilitado pelo fácil acesso a EJA, os próprios 

estudantes envolvidos na pesquisa relatam que por motivos pessoais ou de falta de 

comprometimento não se empenham em modalidades de ensino na qual um ano 

letivo ocorre em um ano, pois no ano seguinte podem cursar a série perdida do 

anterior e aquela que seria do ano vigente.  

Na pesquisa de Silva et al. (2012) com estudantes da EJA - Ensino Médio – 

na cidade de São João do Cariri, também Cariri paraibano, após a análise dos 

dados, percebeu-se que os envolvidos tinham entre 19 e 42 anos. Assim neste 

trabalho nota-se a presença de jovens.  

Também perguntou-se aos estudantes qual ocupação exercem fora da sala 

de aula. Deste modo a maioria (25%) informou que “trabalha na 

agricultura/pecuária”, seguido de Prática de esporte (20%), “Trabalha em casa” 

(15%), “Trabalha com música” e “Academia de ginástica”, ambos com 10%. Outros 

como “servente de pedreiro” e “comércio” foram citados, já 5% não responderam 

(Gráfico 14).  
 

Gráfico 14: Ocupação fora da escola dos discentes do CEJA na cidade de São José dos 
Cordeiros-PB que participaram da pesquisa. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

A ocupação mais mencionada foi “Trabalha na agricultura/pecuária. Acerca 

disso, durantes as vivências, percebia-se o cansaço e a desmotivação de alguns 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Pratica esportes Trabalha na
agricultura/pecuária

Trabalha em casa Trabalha com
música

Academia Outros Não responderam
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estudantes, que alegavam ter passado o dia trabalhando no roçado. Além disso, por 

muitas vezes os jovens da EJA já se posicionam no espaço escolar com déficit na 

capacidade de aprender, todavia este cotidiano do discente, na maioria das vezes, é 

escondido, não há reconhecimento deste fenômeno, ou seja, a prática educativa das 

escolas ignora esta realidade (FURTADO, 2015).  

Outra ocupação citada foi referente à “música”, esta tem grande importância 

no Cariri paraibano, especificamente na cidade de São José dos Cordeiros percebe-

se um notório engajamento cultural para as questões musicais, como exemplo existe 

uma Orquestra Sinfônica da cidade que faz shows pela região. No trabalho de 

Machado e Abílio (2016) em uma escola desta mesma cidade, durante uma das 

vivências, que foi a exposição científica cultural, ficou evidenciado o talento musical 

dos jovens da cidade, com diversas apresentações instrumentais, de canto, teatro, 

dentre outras.  

Relacionado ao nível de escolaridade dos pais e/ou responsáveis dos 

discentes que estudam no CEJA, a maioria informaram ser o Ensino Fundamental 

(completo ou incompleto) (41,6%), seguido de Ensino Médio (completo ou 

incompleto) com 25% e Superior (16,7%). Já os que não responderam totalizaram 

16,7% (Gráfico 15).  

 

Gráfico 15: Nível de escolaridade dos pais e/ou responsáveis dos educandos do CEJA na 
cidade de São José dos Cordeiros-PB que participaram da pesquisa. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Já sobre a renda mensal da família dos estudantes do CEJA, estes citaram 

em sua maioria que sobrevivem com até um ou entre um e dois salários mínimos 
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(ambas com 41,7%), Sendo menos citado a opção de dois a quatro salários. Já 

8,3% não responderam (Gráfico 16).  

 

Gráfico 16: Renda mensal da família dos discentes do CEJA na cidade de São José dos 
Cordeiros-PB que participaram da pesquisa. 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

  

Para este aspecto, Silva (2014) e Duarte (2014), com pesquisas sobre a EJA 

respectivamente nos municípios de Capim e Sapé, ambas no estado da Paraíba, 

demonstraram nos seus trabalhos que relacionado à renda mensal, a maioria dos 

entrevistados têm renda familiar de até um salário mínimo. 

Os dois dados anteriores (nível de escolaridade e renda familiar) mostram o 

quanto que os sujeitos da EJA ainda são subalternizados educacionalmente e 

economicamente. Vivemos hoje no mundo do consumismo, na qual a mídia de 

massa está sempre reforçando a “necessidade” do consumo para manter um 

sistema. É necessário conhecimento para entender a inversão dos valores em que 

estamos. Deste modo os discentes do EJA, de forma geral, pela forte exclusão em 

que os atinge, acabam incorporando tais questões e sentem-se inferiores.   

Indagou-se também sobre os motivos que levaram os discentes a estudarem 

na EJA, a categoria mais citada foi “Terminar os estudos” (33,3%), seguida de 

“Recuperar o tempo perdido” (25%), “Entrar no mercado de trabalho” e “Qualidade 

do CEJA”, ambas com 16,7%. Já 8,3% dos discentes não responderam (Gráfico 

17). 

Durante as vivências os educandos, em sua maioria, relatam que tiveram que 

trabalhar ainda jovens para ajudar aos demais familiares, que residiam nos “sítios” e 

que não se tinha transporte público para os levarem até as escolas, assim não 
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tinham condições financeiras e físicas que se deslocarem e por isso não estudavam 

ou apenas iniciavam o ano letivo ou não concluíram a educação básica. 

 

Gráfico 17: Motivos que levaram os educandos do CEJA a estudarem na Educação de 
Jovens e Adultos.  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Perguntou-se também o que a EJA tem contribuído na vida dos estudantes, 

deste modo à categoria mais citada foi “Proporcionar conhecimento” (41,7%), outras 

explicitadas foram “Formação acadêmica” e “Amizades/conhecer pessoas”, ambas 

com 16,7%, “Não contribui” e “Facilitação de emprego" tiveram 8,3%. Já 8,3% não 

responderam.   

 O conhecimento formado a partir da EJA estimula a superar os sentimentos 

de inferioridade e de ter vergonha de falar que ainda ocorre com os educandos da 

EJA. O estudante melhora sua autoestima ao saber que será ouvido e considerado 

enquanto pessoa que aspira sempre aprender mais, adquirindo autonomia para 

reconstruir sua cidadania (GADOTTI; ROMÃO, 2007). 

Por último indagou-se aos educandos do CEJA se têm vontade de fazer 

algum curso superior após o término da educação básica, assim 75% afirmaram que 

sim, já 16,7% que não e 8,3% não responderam.   

Dos que afirmaram sim, um destes mencionou que sonha em cursar Direito. 

Já dos que explicitaram não, alegam que pretendem voltar para o ensino que não 

seja modalidade da EJA após concluírem uma série na EJA.  

 

 

 

6.2 Percepção ambiental dos estudantes no e sobre o ambiente 
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As percepções, segundo Tuan (2012), refletem as experiências vividas por 

cada sujeito. Para compreendê-las, é preciso discernir o que vem a ser a 

experiência. Esta é constituída por sentimentos e pensamentos; portanto, é na ação 

da experiência que se aprende, isso significa atuar sobre o dado e criar a partir dele.  

Assim a primeira pergunta foi pertinente ao conceito de Meio Ambiente (Gráfico 

18), no pré-teste, a categoria que mais apareceu foi de MA como “Meio de vida” 

(36,3%), seguida de “Natureza” (31,3%) e “Biosfera” (12,5%). Um dado alarmante foi 

que 36,4% dos estudantes não responderam. No pós-teste, de acordo com as dados, 

ocorreu uma mudança nas respostas, na qual a categoria mais mencionada foi 

“Natureza” (42,8%), seguida de “Biosfera” (28,6%) e “Meio de vida” e “Generalista”, 

ambas com 14,3%. Fato importante foi que todos os educandos responderam a 

questão, diferentemente do pré-teste.  

 
Gráfico 18: Percepções dos estudantes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o conceito 
de Meio Ambiente.  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

No quadro estão exemplificados respostas dos discentes em diferentes 

categorias (Quadro X).  

Uma resposta se caracteriza como “Natureza” quando se trata de preservação, e 

natureza, em geral com animais irracionais e árvores, sem que haja a participação do 

ser humano. Para se classificar uma resposta na categoria “Meio de Vida” é necessário 

que haja um contexto de lugar para viver, meio de trabalho, estudos, etc. tudo que tem 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Como
Natureza

Como Meio
de vida

Como Biosfera

Generalista

Não
Responderam

Pós-teste

Pré-teste



89 
 

relação com o cotidiano do indivíduo. Já a categoria “Biosfera” é quando se refere ao 

meio ambiente como sendo o todo, o planeta terra, onde a cidadania vive (SATO, 

2002).  
 

Quadro X: Exemplos de respostas citadas pelos discentes do CEJA envolvidos na pesquisa 

sobre o conceito de MA nos questionários pré e pós teste.  
 

Categoria Respostas 

 
Natureza 

PRÉ-TESTE: “O ar que respiramos, os rios, as plantas. Aluno Juazeiro  

PÓS-TESTE: “É não destruir e cuidar da natureza” Jurema  

 
Meio de vida  

PRÉ-TESTE: “Meio ambiente é o mundo que vivemos” Umbuzeiro  

PÓS-TESTE:”É o lugar onde vivemos.” Macambira  

Generalizante PÓS-TESTE: “É um órgão muito importante para nós.” Pereiro 

 
Biosfera 

PRÉ-TESTE:”É as matas, sítios, cidades, casas, tudo ligado.” 
Mandacaru  

PÓS-TESTE: “É toda a terra e tudo que nela existe” Xique-xique  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Costa, Pereira e Abílio (2012), em uma pesquisa sobre Percepção ambiental 

com estudantes do Ensino Médio de uma escola no município de Gurjão obtiveram 

resultados semelhantes, pois as categorias mais citadas foram “Natureza” e “Meio de 

Vida”. Corroborando, destaca-se também os trabalhos de Abílio e Gomes (2010) com 

alunos do Ensino Fundamental e Médio no município de São João do Cariri e Abílio e 

Florentino (2008) em trabalho realizado no município de Soledade, na Paraíba, com 

alunos do Ensino Fundamental, em que estas duas categorias (“Natureza” e Meio de 

vida”) foram as mais mencionadas. 

Já para trabalhos na EJA, Silva et al. (2012), em uma pesquisa com os 

estudantes do Ensino Médio na cidade de São João do Cariri, perceberam uma 

porcentagem elevada da categoria “Natureza” na respostas.  

A grande expressão de MA como “Natureza”, presente nas respostas, pode ser 

fruto do Paradigma Cartesiano, do pensar fragmentado, de separação do ser humano 

com a natureza, do agir como se fossemos sujeitos em que vivêssemos num mundo 

separado do natural. E que este pensamento perdura até os dias atuais e ainda 

materializa-se na organização social e assim no currículo escolar e nos âmbitos formais, 

informais e não formais do conhecimento científico.  

Relacionado ao conceito de Educação Ambiental, no pré-teste, a categoria com 

maior frequência foi “Preservacionista” (54,6%), seguida de “Generalista” (27,2%) e 

“Sensibilização” (9,1%). Já os que não responderam totalizaram 9,1%. No pós-teste, de 
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acordo com as dados, a categoria mais mencionada continuou sendo “Preservacionista” 

(42,8%). Entretanto surgiram duas novas categorias, que foram “Conservação” (42,8%) 

e Sócio-ambiental-cultural, com 14,4% (Gráfico 19).  

 

Gráfico 19: Percepções dos estudantes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o conceito 
de Educação Ambiental.  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma visão de EA como “Preservacionista” é aquela em que valoriza “em 

excesso” o processo de preservação dos recursos naturais (manutenção da 

natureza intocáda). De “Sensibilização” quando a EA estimula sensibilizar quanto 

aos problemas ambientais e utilização dos recursos ambientais de forma racional. Já 

de “Conservação” acontece na valorização do processo de conservação dos 

recursos naturais. Por último a categoria “Sócio-ambiental-cultural” quando 

considera o meio social e o cultural inserido no ambiente natural. Processo de 

formação-informação sobre as questões ambientais com a participação das 

comunidades na conservação e manutenção do equilíbrio ambiental (ABÍLIO, 2011). 

No quadro estão exemplificados respostas dos discentes em diferentes 

categorias (Quadro XI).  

Para Sato (2002) a EA pode ajudar a sociedade a descobrir as causas reais e 

ressaltar a complexidade dos problemas ambientais e, em consequência, a 

necessidade de desenvolver o sentido crítico e as atitudes necessárias para resolvê-los. 

 

 
Quadro XI: Exemplos de respostas dos discentes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o 
conceito de EA nos questionários pré e pós teste. 
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Categoria Resposta 

 
Preservacionista 
 

PRÉ-TESTE: “Preservar a natureza, não desmatar e outras 
coisas” Aluna Umburana  

PÓS-TESTE: “É não destruir, não desmatas, não jogar lixo” 
Pereiro. 

Sensibilização 
 

PRÉ-TESTE: “Cuidar do meio ambiente, plantar mais árvores” 
Juazeiro  

Conservação 
 

PÓS-TESTE: “Proteger todo o meio ambiente, usar só o que 
precisa.” Xique-xique  

Generalista PRÉ-TESTE: “É ligado a educação” Xique-xique  

Sócio-ambiental-
cultural 

PÓS-TESTE: “É uma educação voltada para o social, melhorar 
nossa vida e do meio ambiente” Jurema  

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Macarajá e Ruffo (2012), em trabalho desenvolvido com alunos do Ensino 

Médio da EJA no município de São João do Cariri, tiveram como categorias mais 

representadas a “Preservacionista” e a “Conservacionista”. Costa, Pereira e Abílio 

(2012), em pesquisa na cidade de Gurjão, no Cariri paraibano, com turmas do 

ensino médio, tiveram como categoria de EA mais expressiva a “Conservacionista”. 

Deste modo percebem-se relações entre esta e outras pesquisas já 

realizadas no Semiárido, Bioma Caatinga e Cariri paraibano.  

Outra pergunta foi sobre o conceito de bioma Caatinga, no pré-teste a 

constituinte mais citada foi “Características físicas e químicas” com a subconstiuinte 

“Clima seco” (55,6%). Esta mesma subconstituinte foi a mais mencionada no pós-

teste (25%), entretanto com menor frequência e com a presença de diversas outras 

constituintes e subconstituintes, respectivamente como “Vegetação” e “Mata branca” 

(12,5%), “Semiárido” e “Região Semiárida” (12,5%), “Bioma” e Único no mundo” 

(12,5%), como mostrado no Quadro XII. Um dado alarmante foi que 45,5% dos 

estudantes não responderam a esta pergunta no pré-teste, fato que mudou no pós-

teste, na qual todos responderam. 

Ainda foi perguntado se os discentes tinham orgulho do bioma na qual 

residiam e tanto no pré como no pós-teste todos responderam que sim.  

Macarajá e Ruffo (2012) em pesquisa na cidade de São João do Cariri, com no 

Ensino Médio da EJA, a maioria dos alunos relacionou o termo Caatinga à “Vegetação 

seca”, fato que pode ser associado a subconstituinte “Clima seco” que foi a maioria 

nesta pesquisa.  
 

Quadro XII: Categorias e unidades de registro referente ao conceito e características do 
bioma Caatinga mencionado pelos discentes do CEJA, turno noite na cidade de São José 
dos Cordeiros.  
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Categoria 

 
Constituintes 

 
Subconstituintes 

Pré-teste   Pós-teste 
Abs Rel%   Abs Rel%    

 
 
 
 
 
Caatinga  

 
 
 

Vegetação 

Xerófitas  1 11,1 1 12,5 

Mata fechada 1 11,1   
Herbácea    1 12,5 

Mata Branca   1 12,5 

Características 
Físicas e Químicas 

Clima seco 5 55,6 2 25 

Baixa pluviosidade 1 11,1   

Clima quente 1 11,1   
Semiárido Região Semiárida   1 12,5 

 

Bioma 

Conjuntos de 
ecossistemas 

  1 

 

12,5 

Único no mundo   1 12,5 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Quanto perguntou-se sobre o que seria e características do termo Semiárido, 

tanto no pré como no pós-teste a constituinte com maior expressão foi “Características 

físicas e químicas”. Já as subconstituintes mais explicitadas no pré-teste foram “Região 

quente” (33,3%), “Região seca” (26,6%) e “Região fria/chuvosa”(13,3%). Já no pós-

teste foram as subconstituintes mais mencionadas foram “Pluviosidade baixa” e “Região 

Seca” (ambas com 20%) e “Clima da região” e “Região quente” (ambas com 15%). Mais 

um dado preocupante foi que uma grande maioria não responderam esta pergunta no 

pré-teste (45,5%), já no pós-teste a porcentagem caiu para (12,5%) (Quadro XIII).  

Os estudantes, por muitas vezes, relacionava os termos Caatinga e Semiárido 

como sendo iguais. Mas sabe-se que são conceitos diferentes, o termo Caatinga 

deve ser empregado para um tipo de vegetação (relaciona-se a região onde 

predomina o clima semiárido), enquanto o semiárido pode ter a conotação 

geográfica ou política (relaciona-se a região compreendida pelo polígono das secas) 

(QUEIROZ et al., 2006). 

 

 

Quadro XIII: Categorias e unidades de registro referente ao conceito e características de 

Semiárido mencionados pelos discentes do CEJA, turno noite na cidade de São José dos 

Cordeiros.  
 

   Pré-teste   Pós-teste 
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Categoria Constituintes Subconstituintes Abs Rel%   Abs Rel%    

 
 
 
 
 
 

Semiárido 

 
 

Fatores bióticos 

Presença de animais   1 5 

Presença de vegetais   1 5 

Vegetais xerófitos    1 5 

Bioma  Caatinga   1 5 

 
 

Características 
Físicas e Químicas 

Região quente 5 33,3 3 15 

Região fria/chuvosa 2 13,3   

Clima da região 1 6,7 3 15 
Região seca 4 26,6 4 20 
Pluviosidade baixa 1 6,7 4 20 
Solo pedregoso 1 6,7   

 
Região geográfica 

Local para viver 1 6,7 1 5 

Para aprender a 
conviver 

  1 5 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Pode-se relacionar as subconstituintes “Solo pedregoso”, “Região seca” e 

“Região quente” com o processo de desertificação que ocorre na Caatinga do estado 

em que foi desenvolvido a pesquisa. A Paraíba é o quinto estado brasileiro, dos que 

têm áreas de desertificação, que mais sofre com esse problema e, especificamente, a 

região do Cariri é onde se encontra os municípios com menores índices pluviométricos, 

sendo a região do estado que mais é atingida por esse processo (ROXO; NEVES, 

2010), fortalecendo ainda mais a necessidade de uma educação contextualizada para a 

convivência nesta região, para que os sujeitos também aprendam técnicas de 

manuseio, mas que principalmente, por intermédio de uma educação ambiental critica, 

empoderem-se do conhecimento para transformarem para melhor as suas realidades, 

que tenham qualidade de vida em consonância com um equilíbrio ambiental.  

Uma subconstituinte que pode ser considerada atípica principalmente para 

sujeitos que não residem no Cariri paraibano é “Região fria/chuvosa”, entretanto, o frio 

(de acordo com o parâmetro de comparação da temperatura média da região) é uma 

das características do Cariri, já foram registradas temperaturas de 13,1º C em 2011 

segundo a Globo-Paraíba e de 16,7º C em 2015 de acordo com a Agência Executiva de 

Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA)15. 

                                                 
15 Frio no Cariri. Disponível em: http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2011/09/cidades-do-cariri-
paraibano-tem-madrugadas-mais-frias-do-ano.html; http://paraiba.pb.gov.br/aesa-registra-16-7c-no-
cariri-paraibano-e-temperatura-pode-cair-mais-em-agosto/  Acesso em: 06 dez. 2016.  
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  Perguntou-se também sobre os vegetais terrestres típicos do bioma Caatinga, 

no pré-teste os mais explicitados foram Mandacaru (13,8%) e Xique-xique (10,4%), 

no pós-teste foram o Xique-xique e o Angico (ambos com 8,3%). Como é mostrado 

na Tabela 04, diversas outras espécies foram mencionadas pelos discentes.  

 

Tabela 04: Percepções dos discentes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os vegetais 
terrestres típicos do bioma Caatinga.  
 

GRUPOS DE VEGETAIS PRÉ-TESTE       %  PÓS-TESTE           % 

Cactáceas  Mandacaru          13,8 Mandacaru  5,7 
 Xique-xique        10,4 

Coroa-de-frade     6,8 
Facheiro               3,5  

Coroa-de-
frade 
Xique-xique 
Facheiro 

 

5,7 
8,3 
2,9 

Angiospermas Umbuzeiro            6,8 
Juazeiro               6,8 
Jurema                 3,5 
Malícia                 3,5 
Catingueira           6,8  
Umburana            3,5 
Marmeleiro           3,5  
Pereiro                  3,5  
Cajueiro                3,5 
*Algaroba             6,8    
Aroeira                 6,8      
Mangueira            3,5 
Bom nome           3,5                

 Umbuzeiro 
Juazeiro 
Jurema 
Catingueira 
Angico 
Pereiro 
*Feijão 
Outros 

5,7 
5,7 
5,7 
5,7 
8,3 
5,7 
2,9 
40,6 
 
 

*exemplo de espécie de vegetai exótico    

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Foi nítido a grande presença da família das Cactáceas nas respostas, e 

segundo Andrade (2008), estas possuem características adaptativas capazes de 

fazer com que esses vegetais solidifiquem na Caatinga, sendo vegetais xerófitos, ou 

seja, que vive bem com condições de escassez de água intensas, altas radiações 

solares e temperaturas elevadas. 

Outro vegetal que teve grande representatividade foi o Umbuzeiro e isto 

relaciona-se com o seu fruto, o Umbu, que costuma ser uma das fontes de renda nas 

épocas de produção na região Caririzeira, bem como também é fonte nutricional, suas 

“batatas” representam reservas de água e podem ser extraídas para produção de doces 

(NEVES, 2010). 

Dois vegetais exóticos para o bioma Caatinga citados pelos estudantes foram 

a algaroba e o feijão. O primeiro relaciona-se ao fato deste vegetal ser predominante 

no Cariri paraibano, fato ocasionado pela sua facilidade de adaptação à região, 
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porém durante as vivências pedagógicas foi discutido sobre o não endemismo na 

Caatinga destes vegetais. Já o segundo é comumente plantado pelos agricultores da 

região e utilizado principalmente na alimentação humana.  

Mais uma questão respondida pelos discentes foi sobre os vegetais aquáticos 

endêmicos da Caatinga, um dado preocupante no pré-teste foi que a maioria não 

respondeu (35,8%). Já dos que informaram, os mais citados foram Capim (28,6%) e 

Vitória régia (14,3%). No pós-teste, ao contrário, todos os discentes responderam, 

assim o vegetal Capim (55,6%), Vitória régia e Junco (ambos com 22,2%) foram os 

explicitados (Gráfico 20).  

 

Gráfico 20: Percepções dos discentes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os vegetais 

aquáticos típicos do bioma Caatinga.  

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

  

Os discentes, no pré-teste informaram o alface e o coentro, todavia sabe-se 

que não são vegetais aquáticos. Já o lodo, é o nome popular de qualquer mistura de 

substâncias de origem vegetais ou animal que se forma no fundo das águas16. 

Segundo Florentino e Abílio (2012), com a redução da biodiversidade, muita 

atenção tem sido dada as florestas tropicais e a conservação dos oceanos em 

detrimento dos ecossistemas dulceaquícolas.    

Os vegetais aquáticos presentes na Caatinga têm grande importância, pois 

servem como fonte de alimento e refúgio para os mais diversos animais 

                                                 
16 Significado de Lodo. Disponível em: https://www.dicio.com.br/lodo/  Acesso em: 06 dez. 2016.  
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(invertebrados, peixes, anfíbios, répteis e etc.). A Caatinga é dotada de poucas 

espécies aquáticas, mas com ampla distribuição (MOREIRA; BOVE, 2004). 

Sobre os animais terrestres típicos da Caatinga, pediu-se que os alunos 

citassem nomes destes, e o mais mencionados no pré-teste foram Cobra (15,8%), 

Tatupeba (15,4%) e raposa (11,6%). Já no pós-teste foram Tatupeba (18,6%), e 

Preá, Camaleão e Cobras (todos com 11,1%) (Tabela 05).   

  

Tabela 05: Percepções dos discentes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os animais 

terrestres típicos do bioma Caatinga.  

 

GRUPOS DE ANIMAIS  PRÉ-TESTE            %  PÓS-TESTE           % 

Mamíferos  Tatupeba             15,4    Tatupeba 18,6 
 Jumento               3,8 

Mocó                    3,8 
Guará 
Veado 

3,7 
3,7 

 
 
 
 
 

 
 

Aves 
 

Répteis  
 
 
 

 
  

Guará                   3,8 
Raposa                11,6   
Gato do mato       7,8           
**Cavalo              7,8 
Gato maracajá     7,8 
**Boi                     3,8  
Timbu                   3,8 

 
Asa branca            3,8 

 
Calango                3,8 
lagartixa               3,8  
Cobra                   15,8     
Lagarto                 3,8   

 
  

Preá  
Raposa 
Gato do mato 
Mocó 
Guará 
 
 
 
 
 
Lagartixa  
Teju 
Camaleão 
Jacaré 
Calango 
Cobras  
Jabuti  

11,1 
7,4 
3,7 
7,4 
3,7 
 
 
 
 
 
3,7 
7,4 
11,1 
3,7 
3,7 
11,1 
3,7 

** exemplo de espécie introduzido    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A menção de boi (3,8%) e cavalo (7,8%) no questionário pré-teste associa-se 

a presença maciça destes animais na região, donde uma das principais fontes de 

renda dos moradores é a pecuária em baixa escala.   

Cruz et al. (2005) em uma pesquisa realizada nos estados da Paraíba, 

Pernambuco e Ceará, entre as espécies catalogadas, destaca-se a elevada 

representatividade de mamíferos como preá, mocó, tatupeba. 

De acordo com Freitas e Silva (2007), fatores como baixos índices 

pluviométricos e irregularidade das chuvas acarretam uma menor diversidade de 

anfíbios na Caatinga, quando comparamos com outros biomas brasileiros. Processo 
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que pode auxiliar no entendimento de nenhuma citação deste grupo nos 

questionários.  

Quando perguntou-se sobre os animais aquáticos típicos da Caatinga, no 

questionário pré-teste os mais citados foram Peixe, Piaba e Tilápia (todos com 

17,4%). No pós-teste foram Peixe (23,5%), Baleia e Traíra (ambos com 17,6%) 

(Tabela 06).  

 

Tabela 06. Percepções dos discentes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os animais 

aquáticos do bioma Caatinga.  

 

GRUPOS DE ANIMAIS    PRÉ-TESTE            %  PÓSTESTE           % 

Peixes  Peixe                 17,4    Peixe  23,5 
 Piaba                 17,4 

Curimatã           13,1 
*Baleia 
Piaba 

17,6 
5,9 

 
 

 
Aves 

 
 

Répteis 
 

Anfíbios 
  

Traíra                 8,7 
Piau                   4,3 
**Tilápia            17,4 

  
Galinha d’água   4,3 

Traíra 
Piau 
**Tilápia 
 
 
 
Cágado 
 
Sapo 
  

17,6 
11,8 
11,8 
 
 
 
5,9 
 
5,9 

**exemplo de espécie introduzida    

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

A tilápia foi um dos animais mais mencionados no pré-teste e atualmente nos 

corpos d’água na Caatinga a espécie, que é uma exótica, vem se destacando pela 

amplitude de sua distribuição geográfica, por sua abundância e importância 

econômica (vale salientar que este peixe foi introduzido em meados da década de 

30 e 40 no século passado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas). 

Esta espécie é importante na alimentação das pessoas, por ter a capacidade de se 

adaptar bem aos ambientes, entretanto, por competição, predação, dentre outros, 

elimina as espécies nativas da região (ATTAYDE et al., 2007) 

Vale salientar que a introdução voluntária de uma espécie exótica pode levar 

à introdução acidental de outras espécies a ela associada, como é o caso de 

parasitas que chegam junto com peixes introduzidos para atividades de piscicultura 

(tilápias, bagres, carpas, etc.). Nesse sentido, um importante problema ambiental 

relacionado à introdução de espécies na piscicultura é o comprometimento da 
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sanidade dos organismos e a introdução de novas doenças a ecossistemas naturais 

(DOSSIÊ PERNAMBUCO, 2009). 

No pós-teste muitos discentes explicitaram a Baleia, mas sabe-se que este 

animal não é típica da Caatinga, o fato de ter sido citada pode relacionar-se com a 

constante presença da mesma em meios de comunicação, como a televisão. Assim 

por serem animais aquáticos, os discentes associam como se este animal estivesse 

presente em todos os corpos aquáticos. 

Pertinente aos impactos ambientais que ocorrem na Caatinga pediu-se que os 

discentes citassem ao menos três, no pré-teste os mais mencionados foram 

Estiagem (27,9%), Falta de água e Desmatamento (ambos 16,7%), um dado 

alarmante foi que 16,7% dos discentes não responderam a estão questão no 

questionário pré-teste. No pós-teste os mais aludidos foram Desmatamento, 

Queimadas e Inconsciência (todos com 22,3%) (Gráfico 21) e todos responderam.  
 

Gráfico 21: Percepções dos estudantes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre os impactos 

ambientais que acontecem o bioma Caatinga.  
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para Silva (2003) o tema da estiagem também aparece como um fenômeno 

relacionado aos impactos ambientais e sociais, uma fatalidade que desorganiza(va) 

o modo de vida das famílias, sendo responsabilizada pelos conflitos socioambientais 

na região. 

Corroborando com esta pesquisa, Queiroz e Barreto (2012), em trabalho 

desenvolvido no município de Parari, na Paraíba, com adolescentes do PROJOVEM, 
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obtiveram como impactos mais mencionados o desmatamento e o lixo, fenômeno que 

também ocorre no questionário pós-teste da presente investigação.  

O processo de ocupação da Caatinga remonta a introdução da pecuária 

extensiva e da agricultura de subsistência no Semiárido brasileiro. O desmatamento 

dessa vegetação está associado à expansão das atividades produtivas 

historicamente instaladas (EVANGELISTA, 2011) como a exploração da madeira 

para o uso em empresas como as padarias e na produção de carvão vegetal.  

Ainda sobre os impactos ambientais, percebe-se confusões sobre alguns 

tipos de impactos, como “Inconsciência”, “Caça e pesca” e “falta de saneamento”. A 

“Inconsciência” produz impactos, mas não é em si impacto, a “Caça e pesca” podem 

levar a processos de redução da biodiversidade, de  destruição de espécies, mas 

não é impacto, o mesmo ocorre com a “falta de saneamento”, que produz poluição 

que é um impacto, mas não a falta de saneamento em si.  

Outro questionamento foi sobre o conceito de qualidade de vida, no pré-teste 

a categoria “Como bem estar humano” foi a mais citada (54,6%), seguida de “Como 

bem estar socioambiental” (27,2%) e “Como bem estar ambiental” (9,1%). Já no pós-

teste a mais mencionada foi “Como bem estar socioambiental” (71,4%), com “Como 

bem estar humano” (28,6%) (Gráfico 22).  

A categoria “Como bem estar humano” só relaciona a qualidade de vida para 

as pessoas, já “Como bem estar ambiental” adentra-se em manutenção de um 

ambiente equilibrado, mas sem a interação com os humanos. E “Como bem estar 

socioambiental” faz a relação do humano com o ambiente na qual insere-se, 

explicitando a importância das interações, integrações e interrelações entre ambos 

para a manutenção de todos os seres vivos (VECCHIA et al., 2005). 

Por último foi indagado se os discentes conheciam a RRPN Fazenda Almas, 

no pré-teste todos (100%) informaram que não conheciam o lugar, e quando 

perguntados sobre a importância da região, apenas dois alunos responderam que é 

para a preservação, ou seja, 82% não sabiam o valor socioambiental da região. Já 

no pós-teste e após o Estudo do Meio realizada na RPPN, todos (100%) escreveram 

que conheciam o local e sobre a sua importância, a maioria (42,8%) adentra na 

categoria “Proteção de fauna e flora”, seguida de “Para conhecer o nosso bioma” e 

“Conhecimento e pesquisa” (ambos com 28,6%).     

 

Gráfico 22: Percepções dos estudantes do CEJA envolvidos na pesquisa sobre o que seria 
ter qualidade de vida.  
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Fonte: Dados da pesquisa. 
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Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si 
mesmo, os humanos se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo17. (Paulo Freire) 

 
A leitura do mundo precede a leitura da 
palavra18. (Paulo Freire) 

 
 

 
 
7 SEÇÃO III – VIVÊNCIAS PEDAGÓGICAS NO CEJA: por uma educação 

ambiental contextualizado, crítica e emancipatória 

 

As vivências pedagógicas são de extrema importância no processo de ensino-

aprendizagem, pois é durante estas atividades que acontecem à interação entre o 

                                                 
17 Frases de Freire. Disponível em: https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/ Acesso em: 15 jan. 2017. 
18 Frases de Freire. Disponível em: https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/ Acesso em: 15 jan. 2017. 



102 
 

pesquisador e os demais discentes. Este momento é crucial porque a evolução da 

pesquisa e a formação crítica almejada podem ser facilitadas a partir da relação 

harmônica e afetiva entre os sujeitos envolvidos na pesquisa.  

Almeida et al. (2004) comentam que a elaboração de propostas de 

Oficina/Vivências Pedagógicas em EA, parece ser uma boa alternativa para a 

formação de uma consciência ecológica ativa, crítica e próxima a realidade dos 

professores e alunos participantes. 

Corroborando, Mazzioni (2013) afirma que as vivências contribuem para a 

participação ativa dos estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e 

pode ser tomado como ponto de partida. Por tanto, o professor leva os estudantes a 

questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, a partir do 

reconhecimento e do confronto com a realidade. 

Este tipo de atividade traz pressupostos da Ecopedagogia, teoria que tem 

como um dos principais autores Moacir Gadotti. A teoria considera a EA como uma 

mudança de mentalidade em relação a qualidade de vida, associada à busca do 

estabelecimento de uma relação saudável e equilibrada com o contexto, com o outro 

e o ambiente (AVANZI, 2004). 

A Ecopedagogia tece críticas à hegemonia neoliberal que assumem as 

relações na sociedade contemporânea, marcada pela abertura das fronteiras 

econômicas e financeiras, impelida por teorias do livre comércio, cujos principais 

efeitos são a concentração de riqueza nas mãos de poucos e assim aumento das 

desigualdades sociais, tornando os sujeitos pobres economicamente aquém da 

tomada de decisões numa perspectiva local e global. É neste contexto que situa-se 

o debate em torno da sustentabilidade para a Ecopedagogia, ou seja, na 

compreensão da incompatibilidade entre o princípio do lucro estabelecido pelo 

modelo capitalista e a sustentabilidade, tratada nas dimensões social, política, 

econômica, cultural e ambiental (GADOTTI, 2000) 

Nesta perspectiva uma das modalidades utilizadas durante as vivências foi a 

oficina pedagógica, e esta se dá a partir da marca da horizontalidade na construção 

do saber inacabado. A proposta metodológica de oficina pedagógica busca 

apreender o conhecimento a partir do conjunto de acontecimentos vivenciais no dia-

a-dia, onde a relação teoria-prática constitui o fundamento do processo pedagógico. 

Assim, o conceito de oficinas aplicado à educação, refere-se ao lugar onde se 

aprende fazendo junto com os outros (FIGUEIRÊDO et al., 2006). Corroborando a 
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isto, Silva e Ferrari (2014) afirmam que as oficinas também trazem como 

característica, a abertura de espaços de aprendizado que buscam o diálogo entre os 

participantes. 

Neste sentido, estão descritas todas as atividades realizadas (entre o período 

de Agosto de 2015 a Julho de 2016) que também é igual ao tempo de coleta de 

dados. Os roteiros de cada uma das vivências e o folder da exposição científica 

estão disponíveis nos apêndices (Apêndices X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII e 

XIX ). 
 

7.1 Atividades Desenvolvidas 
 

A primeira vivência realizada foi uma oficina que teve como temática a 

“Clarificação e contextualização de conceitos: EA, EA Crítica, Meio Ambiente, 

Caatinga, Desenvolvimento Sustentável, dentre outros”. Inicialmente, através da 

técnica explosão de ideias, pediu-se que os educandos citassem 10 palavras 

relacionadas ao bioma em que vivem, neste sentido as relatadas foram: seca, terra 

rachada, Semiárido, destruição, boi, bode, algaroba, xique-xique, calcário e 

quentura. Na sequência os estudantes fizeram um texto aonde envolvesse todas 

estas palavras (Figura 06).   

Após este início ocorreu à aula expositivo-dialógica sobre o tema em questão, 

na qual foi de extrema importância, pois percebia-se a fragilidade de conhecimentos 

dos educandos acerca do bioma na qual residiam. Assim este momento inicial de 

trocas de experiências facilitou a aproximação do pesquisador com os estudantes 

envolvidos na pesquisa. 

A atividade teve continuidade com a apresentação de um vídeo pertinente a 

caracterização geral da Caatinga19. Os vídeos didáticos têm grande importância, 

como explicita Silva (2007), pois podem possibilitar uma melhor integração de 

conteúdos, aumento da socialização entre os alunos e para buscar uma relação 

mais profunda das pessoas com o mundo e com a natureza.   
 

 

Figura 06: Momentos de produção textual e um texto pronto realizada pelos educandos da 
CEJA durante a atividade Clarificação e contextualização de conceitos. 
 
 

                                                 
19 Vídeo sobre o bioma Caatinga produzido pelo programa Globo Rural da TV Globo. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=zmmBxpFqA5U Acesso em: 05 jan. 2015 
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Fonte: Dados da pesquisa.  

 

A vivência foi concluída com a realização do jogo dos conceitos, na qual ia-se 

lendo algum conceito discutido durante a aula e os discentes, em grupos e a partir 

das discussões com os colegas, tinham que falar o termo que acabou de ser 

conceituado ou então o pesquisador explicitava uma palavra e os alunos a 

conceituavam. 

Dos textos produzidos pelos alunos em sala de aula, a partir da técnica 

“explosão de ideias”, formou-se categorias para análise dos conteúdos, e dentre 

todas, as constituintes que obtiveram mais expressividade foram “Flora” (13,5%),  

Fauna (12,3%), ambas da categoria “Biodiversidade”, e “Seca” (8.7%), da categoria 

“Fatores abióticos”. (Quadro XIV). 

Analisando os resultados do Quadro XIV, observa-se a grande presença, nos 

textos, das palavras citadas na “explosão de ideias”. Uma destas foi calcário e no 

Cariri paraibano existe uma grande exploração de minérios, que além de todos os 

impactos ambientais que ocorrem, um dos únicos aspectos positivos da exploração, 

que é a geração de emprego e concomitantemente renda tem sido ameaçada por 

serviços análogos a escravidão, como demonstra a reportagem do G1 Paraíba20.  

Quadro XIV: Categorias e constituintes apresentadas na Produção Textual da primeira 
Vivência Pedagógica a partir das respostas dos discentes do CEJA, turno noite.  
 

CATEGORIA CONSTITUINTE FREQUÊNCIA  

ABS REL% 

 Seca 7 8,7 

                                                 
20 Empresários são condenados por trabalho análogo à escravidão na PB. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/07/empresarios-sao-condenados-por-trabalho-analogo-
escravidao-na-pb.html  Acesso em: 07 jan. 2017.  
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Fatores abióticos 

Solo rachado  6 7,4 

Clima quente  6 7,4 

Sol  1 1,2 

Estiagem  3 3,7 

Falta de água  2 2,5 

Calcário  6 7,4 

 
 

Região geográfica 

Semiárido  6 7,4 

Nordeste  1 1,2 

Paraíba 1 1,2 

Pernambuco 1 1,2 

Ceará  1 1,2 

São José dos Cordeiros 1 1,2 

 
Biodiversidade 

Fauna*  10 12,3 

Flora** 11 13,5 

Morfofisiologia  2 2,5 

Bioma Caatinga  2 2,5 

 
Impactos ambientais 

Desmatamento  4 5,1 

Poluição  1 1,2 

Queimadas  1 1,2 

Educação ambiental Sensibilização  1 1,2 

 
Meio ambiente 

Como problema 2 2,5 

Lugar para viver 4 5,1 

Recurso    1 1,2 
Fonte: Dados da pesquisa. (*) - boi, bode, animais, animais nativos; (**) - xique-xique, algaroba, 
plantas com espinhos, mandacaru, jurema, vegetação, mata branca, vegetação resistente.       

 

Diversas constituintes estão ligadas aos processos de Seca e Estiagem, isso 

pode relacionar-se com o fato que desde 2010 o Cariri Paraibano vem sofrendo com 

a falta de chuva. E Como afirma Brasil (2017), a seca que aflige dezenas de 

municípios paraibanos, matando animais e ameaçando a sobrevivência de milhares 

de famílias, é o problema mais grave que vem afetando a região. Afeta as áreas 

produtivas, provocando perdas nas lavouras além de causar prejuízo aos 

agricultores, compromete os reservatórios de água resultando em sede, fome e na 

perda de rebanho, bem como em problemas de risco à vida humana. Atinge ainda, 

de modo negativo, a dinâmica ambiental e a conservação do ambiente, à medida 

que a falta de chuva aumenta, também, o risco de queimadas. 

A segunda vivência teve como tema As influências da EJA e da EA Crítica na 

formação do sujeito crítico-reflexivo-emancipado. Deste modo iniciou-se a atividade 

com a aula expositiva-dialógica (Figura 07) trazendo-se todo o processo histórico 

das lutas sociais para o início e a consolidação da EJA no Brasil, dialogando 

também a respeito da trajetória da EA no Mundo e no Brasil neste mesmo período e 

a sua relação com a EJA e a Educação Popular.  
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Figura 07: Apresentação de slides na aula expositiva-dialógica durante a atividade As 
influências da EJA e da EA Crítica na formação do sujeito crítico-reflexivo-emancipado.  
 
 

 
Fonte: Thiago Ruffo, 2016.   

 

Na sequência foi exibido um vídeo que tinha como título A história da EJA no 

Brasil21, que foi usado como complementaridade da aula expositiva. Após o vídeo foi 

discutido sobre a temática em questão, na qual buscou-se evidenciar a importância 

de todos que batalharam pelo direito da EJA que se tem hoje, como também o valor 

e o poder de transformação que os educandos da EJA têm. Finalizando a oficina, 

pediu-se que os estudantes produzissem uma pequena peça teatral sobre a  

importância da EJA em suas vidas e que, com o uso de fantoches, apresentassem 

para os colegas (Figura 08). 

Na peça teatral com fantoches foi perceptível a vontade de participar por parte 

dos educandos e de acordo com Galvão (1996), “os participantes parecem receber 

bem melhor e armazenar com mais facilidade as imagens, quando são apresentadas 

através de algo que as encante emocionalmente como é o caso do Teatro de 

Bonecos”. Mamede (2003) corrobora ao afirmar que a interpretação ambiental é uma 

forma de despertar a consciência, trazendo à tona a importância de se conservar 

através de atividades ou dinâmicas que aproximem o público das realidades sobre 

as questões ambientais, sociais, culturais, históricas e artísticas, sendo o teatro de 

fantoches uma forma descontraída de levar a informação e, ao mesmo tempo que 

informa, também interage, ao mesmo tempo que diverte, ensina.  

 

                                                 
21 História da EJA no Brasil. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LjHMMgM2dNM 
Acesso em: 01 nov. 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=LjHMMgM2dNM
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Figura 08: Momento de produção textual e apresentação do texto em forma de peça teatral 
realizada pelos educandos do CEJA que participaram da pesquisa.  
 
 

 
Fonte: Thiago Ruffo, 2016.   

 

Deste modo a dramatização na escola ou sala de aula não apresenta os 

mesmos objetivos que o teatro propriamente dito. Em sala, a representação se 

processa de forma simplificada, porém com grandes vantagens do ponto de vista 

educativo, principalmente no sentido de desinibir o aluno e prepara-lo para vivenciar 

situações de vida com maior segurança (SANT’ANNA; MENEGOLIA, 2002). 

A terceira vivência aconteceu com o tema Do todo para as partes, 

entendendo o local na qual habito (Planeta Terra, Brasil, Semiárido brasileiro e o 

Bioma Caatinga). Inicialmente foi feita uma revisão teórica sobre as duas atividades 

anteriores, buscando ratificar principalmente as questões voltadas a EA crítica e a 

complexidade que a envolve. Em seguida ocorreu a apresentação de slides de 

forma expositiva dialogada, buscando estimular a compreensão do local de moradia 

dos educandos, partindo de uma perspectiva mais geral, do todo, para entender as 

partes, a cidade de São José dos Cordeiros-PB.  

 Na continuação da atividade ocorreu a apresentação do vídeo O homem no 

Semiárido Paraibano22 que traz aportes sobre as principais características de 

algumas cidades do Cariri paraibano, como sítios arqueológicos, origens das 

cidades, dentre outras. Assim aconteceu uma discussão sobre a importância da 

região para os discentes, na qual alguns fizeram relatos sobre a topofilia de 

residirem naquele espaço.  

                                                 
22 Vídeo produzido pela Fundação Casa José Américo. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=OwJdgDZPsmA  Acesso em: 20 nov. 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=OwJdgDZPsmA
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Para finalizar e com o intuito de sair da “normatividade” dentro da sala de aula 

foi realizado o “Jogo dos conceitos da Caatinga” (Apêndice XX). Neste os 

educandos foram divididos em duas equipes e cada integrante de uma equipe 

retirava um papel com números de 1 e 13, e o número retirado correspondia ao 

papel com uma pergunta e o grupo tinha que discutir sobre o tema e responder para 

todos na sala (Figura 09). As perguntas variavam desde a dimensão global até a 

local. 
 

 

Figura 09: Jogo da Caatinga realizado com os discentes da CEJA, turno noite durante a 
realização da terceira vivência pedagógica.  
 

  
Fonte: Thiago Ruffo, 2016.   
 

Kishimoto (2009) define o jogo educativo como um recurso que ensina, 

desenvolve e educa de maneira prazerosa e: 

 

o uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos 
para a relevância desse instrumento para situações de ensino-
aprendizagem [...] quando as situações lúdicas são intencionalmente 
criadas pelo adulto com vista a estimular certos tipos de 
aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que mantidas as 
condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação intencional para 
brincar, o educador está potencializando as situações de 
aprendizagem (p. 36).   

 

No quarto momento foi discutida a temática Flora e Fauna do Bioma 

Caatinga: as interrelações e interdependências dos seres vivos. Deste modo o 

primeiro momento foi voltado para revisão dos temas anteriores. Em seguida 

ocorreu a aula expositiva-dialógica, donde pôde-se discutir e contextualizar acerca 

da flora e fauna do bioma Caatinga e assim sensibilizar sobre da necessidade 
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conservação dos seres vivos numa perspectiva complexa e sistêmica, ou seja, 

mostrando as relações dos animais irracionais com os vegetais e os impactos 

(positivos e negativos) na vida do humano, detalhando com maior veemência da 

importância da manutenção da vida dos outros seres para a nossa existência 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Apresentação de slides durante a vivência Flora e Fauna do Bioma Caatinga: as 
interrelações e interdependências dos seres vivos na CEJA em São José dos Cordeiros – 
PB.  

 

 
Fonte: Thiago Ruffo, 2016.   
 

 

Neste contexto foi apresentado um vídeo com o poema Os animais têm 

razão23, de autoria de Antônio Francisco e interpretado por Bráulio Bessa. O vídeo 

foi usado para mostrar como o humano, na visão antropocentrista, tem usado os 

outros animais como recurso e ainda de forma insustentável, levando a extinção de 

diversas espécies. Após isso foi feita uma discussão com relação ao poema 

apresentado.  

Após a apresentação do vídeo aconteceu o jogo das espécies endêmicas e 

não endêmicas (Apêndice XXI), neste as turmas foram divididas em grupos, desta 

maneira cada equipe recebia um papel com o nome de diversos animais na qual 

estavam espécies típicas da Caatinga e outras introduzidas. Os estudantes tinham 

que recortar os nomes e colocar em outra folha separando quais animais eram 

endêmicos e quais não eram, em seguida cada grupo apresentava para o restante 

da turma (Figura 11). 

                                                 
23 Poema de Antonio Francisco, interpretado por Bráulio Bessa. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-UBi_q46e4Y acesso em: 01 dez. 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=-UBi_q46e4Y
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A vivência foi finalizada com o jogo das dicas, a brincadeira baseava-se em 

dicas que levavam a alguma espécie típica de vegetal da Caatinga, para cada 

vegetal se tinha três dicas. Deste modo dividiu-se a sala em duas equipes e cada 

uma tinha a oportunidade de responder o nome do vegetal, caso não soubesse a 

questão era passada para a outra equipe, na qual o que conseguisse interpretar as 

dicas e assim descobrir o nome do vegetal primeiro ganhava a pontuação. 

 

Figura 11: Estudantes em grupos recortando e separando os nomes dos animais e 
momento de apresentação de um grupo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) enfatizam a importância dos 

jogos como estratégias didáticas, tanto no ensino fundamental, como no ensino 

médio (BRASIL, 2001).  

Mais uma vivência realizada tinha como tema As Unidades de Conservação: 

a importância da RPPN Fazenda Almas para a manutenção da biodiversidade do 

Cariri paraibano. Esta iniciou-se com um momento denominado relembrando as 

vivências anteriores, pois esta atividade foi realizada (março de 2016) após o 

intervalo de três meses sem vivências, ou seja, quando os educandos voltarem as 

aulas. Assim buscou-se revisar todas as vivências já realizadas fazendo as 

interconexões e interrelações devidas.  

Após esta etapa, começou-se a exposição dialogada sobre a temática (Figura 

12). Deste modo foi discutido acerca das Unidades de Conservação, como as 

principais que ocorrem no bioma Caatinga, sua importância para manutenção da 

biodiversidade, sendo que deu-se um maior enfoque para a RPPN Fazenda Almas.   
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Figura 12: Momento da explanação dialógica durante a realização da oficina pedagógica 
denominada de Unidades de Conservação: a importância da RPPN Fazenda Almas. 
 

 

 
Fonte: Ravi Cajú, 2016. 
 
 

Na sequência foi exibido um vídeo em que uma estudante da Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Bartolomeu Maracajá canta uma paródia alusiva a 

RPPN Fazenda Almas na Exposição Científica da escola citada, no ano de 201424. 

Foi apresentado também um jogo denominado “palavras cruzadas” 

(Apêndice XXII), na qual os alunos respondiam questões acerca do que foi discutido 

usando uma cruzadinha (Figura 13).  

Foi notório a aplicação e o interesse dos educandos durante a realização 

desta etapa. O jogo, nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino-

aprendizagem, tanto no desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento da 

motricidade fina e ampla, bem como no desenvolvimento de habilidades do 

pensamento, como a imaginação, a interpretação, a tomada de decisão, a 

criatividade, o levantamento de hipóteses, a obtenção e organização de dados e a 

aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações que, por sua vez, acontecem 

quando jogamos, quando obedecemos a regras, quando vivenciamos conflitos numa 

competição, etc. (CAMPOS, 2016).  
 

Figura 13: Educandos do CEJA respondendo o jogo didático palavras cruzadas durante a 
realização da quinta vivência.   
 
 

                                                 
24 Paródia em homenagem a RPPN Fazenda Almas. Fonte: disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=f_4UiFAsmL4   acesso em: 22 mar. 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=f_4UiFAsmL4
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Fonte: Ravi Cajú, 2016.  

 

Effting (2007) corrobora ao afirmar que na visão moderna da educação, 

aprender brincando torna-se parte integrante da ação educadora por prover o 

emprego do elemento lúdico como forma de atrair a atenção do aprendiz, 

convidando-o a experimentar um universo contextualizado ao objeto epistêmico em 

consideração.  

A vivência foi finalizada com a apresentação, pelo pesquisador, de todas as 

respostas correspondentes à cruzadinha, de forma que a cada palavra, ia-se 

discutindo sobre a mesma e de sua complexidade.  

No sexto momento a temática geral foi Desenvolvimento Sustentável (DS) 

contextualizado para a Convivência no/com o Semiárido. Inicialmente deu-se a 

apresentação do vídeo de animação denominado Man25 que tenta simplificar o 

processo de antropização do humano ao longo da existência e principalmente no 

período capitalista, trazendo uma crítica sobre qual poderá ser o nosso fim. Na 

sequencia aconteceu a aula expositiva dialógica (Figura 14) na qual discutiu-se e 

buscou-se contextualizar o termo desenvolvimento sustentável e educação para 

convivência, apresentando técnicas que podem ser utilizadas para a convivência 

com o Semiárido, como também a importância do empoderamento do conhecimento 

para a formação do sujeito crítico-reflexivo-emancipado.  

 

Figura 14: Momentos da explanação dialógica durante a oficina “Desenvolvimento 
Sustentável contextualizado para a Convivência no/com Semiárido” com os educandos do 
CEJA. 

                                                 
25 Vídeo de autoria de Steve Cutts. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU  Acesso em: 19 Abr. 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
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Fonte: Ian Medeiros.  
 

 No contexto da exposição dialógica que trazia a necessidade de entendermos 

que o DS é um processo extremamente complexo e o que realizamos numa 

dimensão local também influência para o regional e o global, foi apresentado uma 

animação denominada Zoom, que mostrava a importância de percebemos o todo 

para compreender as partes, na qual estimulava para buscarmos um entendimento 

de mundo do todo a partir das partes.  

 Adentrando em questões mais práticas da oficina, dividiu-se a turma em 

quatro grupos e para cada foi disponibilizado diversos cordéis com temáticas 

diferentes, porém todas com ligações ao DS e a educação para a convivência. A 

partir destes cordéis os educandos escolheram um tema e produziram os seus e um 

integrante de cada equipe lia o que foi produzido para o restante da turma (Figura 

15). 

Dentro dessa perspectiva, a literatura de cordel consiste num recurso de 

comunicação popular, uma vez que aborda fatos do dia-a-dia das pessoas e, 

sobretudo, retrata aspectos culturais de determinada região (SILVA et al., 2016). 

Sendo de grande relevância para a temática em foco que foi a educação 

contextualizada para o Semiárido.  

 A atividade foi finalizada com a apresentação e discussão do vídeo intitulado 

“Carta no ano de 207026” que procura sensibilizar sobre o consumo da água e a 

importância do DS.    

 

Figura 15: Momentos em que os educandos do CEJA liam e formavam os cordéis e em 
seguida apresentavam para toda a turma os cordéis que foram produzidos.  

 
 

                                                 
26 Carta no ano 2070. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=93JR4QKCO-A  Acesso 
em: 20 Abr. 2016.  
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Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 Mais uma vivência aconteceu no mês de maio e foi realizado na RPPN 

Fazenda Almas, nesta utilizou-se de elementos do Estudo do Meio e da Trilha 

Ecológica e Interpretativa. Na atividade participaram, além dos educandos 

envolvidos na pesquisa (do turno noite do CEJA), os estudantes do turno tarde, os 

professores da instituição, além dos professores pesquisadores e colaboradores que 

participam da Formação Continuada do Projeto Universal-CNPq, coordenado pelo 

Professor Dr. Francisco José Pegado Abílio. Assim ocorreu uma trilha até um local 

denominado Pedra da Bola, durante o percurso ia-se dialogando com os discentes 

acerca dos vegetais e animais que via-se pelo caminho, como também a história e 

importância das RPPN e especificamente da RPPN Fazenda Almas (Figura 16).  

A realização de Estudos do Meio é motivadora para os alunos, pois desloca o 

ambiente de aprendizagem para fora da sala de aula (BRASIL, 2002). Permite a 

aquisição de atitudes de observação crítica da realidade e despertar da sua 

curiosidade assim como possibilita a percepção integral da realidade local e 

obtenção de dados informativos sociais, políticos, históricos, geográficos, 

econômicos, que o ajudarão a analisar melhor a realidade que o rodeia (ZÓBOLI, 

2004). 

 
 
 
Figura 16: Vivência realizada na RPPN Fazenda Almas com os educandos e professores 
do CEJA – São José dos Cordeiros.  
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Fonte: Divaniella Lacerda. 

 

Quando falamos em Trilhas Ecológicas e Interpretativas, estamos falando de 

um instrumento importante para o desenvolvimento da EA, como forma de despertar 

a consciência, trazendo à tona a importância de se conservar, por meio de 

atividades ou dinâmicas que aproximam o público das realidades sobre as questões 

ambientais, sociais, culturais, históricas e artísticas. Visa à sensibilização do 

indivíduo, sobre o seu papel como cidadão, garantindo uma atitude consciente no 

meio em que vive e colaborando para um meio ambiente equilibrado para atuais e 

futuras gerações (MAMEDE, 2003). 
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O trabalho de campo tem-se revelado um bom instrumento que, além de 

despertar a atenção dos alunos, pode alcançar um bom resultado. É uma atividade 

que contribui para estreitar a relação dos alunos entre si e com os professores, 

conduzindo-os a praticar atitudes necessárias que, além de assimilar e compreender 

melhor os conteúdos específicos, pode influir na modificação de atitude e formação 

da personalidade que mais tarde poderá servir para a vida social e profissional. 

Durante o trabalho de campo, o professor deve manter-se como elo de motivação e 

despertando o interesse dos alunos, discutindo e fazendo perguntas que agucem a 

curiosidade, de tal forma que sintam a importância e a necessidade dessa atividade 

como complementação da aula teórica (TOMICA, 1999). 

A última atividade desenvolvida deu-se no mês de Julho de 2016 e foi a 

Exposição Científica e Cultural do Centro Educacional de Jovens e Adultos, que pela 

primeira vez teve como temática “Bioma Caatinga e Educação Ambiental: por um 

ensino contextualizado para a EJA” (ver folder do evento no apêndice XIX). 

A proposta da exposição já vinha sido discutida com todos os professores e 

gestores desde o início das atividades através de reuniões, buscando a interação 

dos docentes e todos que fazem a CEJA com o propósito de melhor desenvolver a 

exposição, sempre dando a oportunidades para todos dialogarem e explicitarem 

suas opiniões e experiências. 

A exposição ocorreu no turno tarde (Quadro XV), sendo aberta ao público em 

geral, que foi composto pelos alunos, professores e funcionários da escola campo 

de estudo, familiares dos alunos, alunos e professores de outras escolas, 

representantes do poder público, a exemplo da secretária de educação de São José 

dos Cordeiros, e pela comunidade em geral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadro XV: Programação da exposição científico-cultural realizada no CEJA no mês de 
julho de 2016. 
 

Horário Atividade Descrição 
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13:30 
 

Abertura oficial do evento 
Recepção dos convidados; Discurso da gestora da 
escola, da secretaria de educação do município e 
do pesquisador para os presentes na exposição;  

14:00 
Apresentação do grupo de 

dança 
Momento cultural: grupo de dança que realizou 
coreografias de músicas típicas do Nordeste; 

14:30 
Apresentação de peça 

teatral sobre a importância 
do fruto Umbu 

Exibição de slides (PowerPoint) produzidos pelos 
educandos por meio de data show; 

15:00 
Apresentação das paródias 

e canções típicas do 
Nordeste 

Educandos cantaram as paródias elaboradas por 
ele e interpretaram canções de Luiz Gonzaga; 

15:30 
Abertura das salas para 

visitação 
Apresentação dos trabalhos elaborados pelos 
estudantes; visitação do público às salas; 

17:00 
Encerramento Agradecimento aos presentes; mensagem de 

encerramento; discurso da gestora. 
Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Vale destacar também que todos com compõem o CEJA (gestor, professores, 

alunos e demais funcionários) trabalharam arduamente nos dias que precederam a 

exposição, para que tudo ocorresse bem. Assim diversos materiais e atividades 

foram produzidos e desenvolvidas na exposição como: 

 Os modelos tridimensionais, desenhos, ornamentação e maquetes 

relacionadas ao bioma Caatinga e a RPPN Fazenda Almas enfocando sua 

beleza e importância para a região; 

 Acrósticos, paródias, peças teatrais, canções nordestinas e outros textos que 

abordavam a temática da exposição; 

 Trabalhos sobre as plantas e os animais típicos da Caatinga, tais como 

cartazes, murais informativos e textos; 

 Apresentação de remédios à base de vegetais típicos da Caatinga, como a 

romã, mastruz, erva cidreira, erva santa e etc., inclusive para apreciação;  

 Comidas e bebidas típicas da região produzidas pelos familiares dos alunos, 

inclusive com degustação. Merece destaque comidas como rapadura e o 

suco de palma; 

 Apresentação de materiais da cultura nordestina e sertaneja, como cela de 

cavalo, pilão, pote, dentre outros.   

 Releitura de quadros produzidos por Dona Eunice (In memória), última 

proprietária da Fazenda Almas, atual RPPN Almas.  
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Na Figura 17 mostra diversos momentos durante a exposição científica 

cultural.  

A realização da Exposição Científica e Cultural em uma escola traz benefícios 

para alunos e professores e mudanças positivas no trabalho em ciências. Mancuso 

(2000) destaca as seguintes mudanças: O crescimento pessoal e a ampliação dos 

conhecimentos, pois alunos e professores mobilizam-se para buscar e aprofundar 

temas científicos que, geralmente, não são debatidos em sala de aula; a ampliação 

da capacidade comunicativa devido à troca de ideias, ao intercâmbio cultural e ao 

relacionamento com outras pessoas; o desenvolvimento da criticidade com o 

amadurecimento da capacidade de avaliar o próprio trabalho e o dos outros; maior 

politização dos participantes devido à ampliação da visão de mundo, à formação de 

lideranças e à tomada de decisões durante a realização dos trabalhos.  

 Salientando também que na Feira Científica-cultural ocorre a interação entre 

os professores das diferentes disciplinas, propiciando assim uma facilidade para 

existir inicialmente a intradisciplinaridade, para tentarmos a interdisciplinaridade 

(BRASIL, 2001), assim como também uma transdisciplinaridade, já que a Exposição 

é aberta a comunidade geral.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17: Diversos momentos da exposição. (A) Cartaz de entrada, (B) Apresentação 
musical, (C) Declamação de poemas, (D) Alunos com roupas culturalmente nordestinas, (E) 
Ornamentação na entrada de uma das salas, (F) Momento de abertura das salas, (G), 
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Visitação das salas temáticas por discentes de outras escolas, (H) Cartas com fotos da 
RRPN Fazenda Almas e (I) sala com materiais usados na convivência com o Semiárido. 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa.  

PARTE V:  
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ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS LIVROS DIDÁTICOS 
 

 

 
Onde quer que haja mulheres e homens,há 
sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há 
sempre o que aprender27. (Paulo Freire) 
 
Não há saber mais ou menos: há saberes 
diferenciados28! (Paulo Freire) 
 
 
 

8. SEÇÃO IIII - ANÁLISE DOS LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS PELA ESCOLA 

                                                 
27 Frases de Freire. Disponível em: https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/ Acesso em: 15 jan. 2017. 
28 Frases de Freire. Disponível em: https://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/ Acesso em: 15 jan. 2017. 
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Os Livros Didáticos (LD), de uma maneira geral, têm sido o principal recurso 

didático utilizado nas salas de aula na educação básica, fazendo-se necessária a 

realização de análises criteriosas desse material com intuito de não só reduzir os 

problemas relacionados aos conteúdos conceituais, mas também procedimentais e 

atitudinais. Essa assertiva é corroborada com os Parâmetros Curriculares Nacionais 

Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000) quando afirma que o LD deve ser utilizado 

como ferramenta auxiliar, de forma que no âmbito escolar, a autonomia deve refletir 

o compromisso da proposta pedagógica com a aprendizagem dos alunos pelo uso 

equânime dos recursos didáticos.  

Para isso a adequação pedagógica dos LD deve ser analisada, no mínimo, 

segundo Bizzo (1996), a partir das seguintes referências básicas: adaptação dos 

conteúdos; atividades propostas (instigantes, problemas realistas, proposição de 

projetos de investigação, atividades em grupo, enquetes, dramatizações, exposições 

de trabalhos); valorização da experiência de vida do aluno, etc.  

Neste contexto um dos temas de maior relevância que é abordado nos LD 

são pertinentes ao ambiente, sendo de extrema importância que o ensinam desta 

temática estejam sempre em processo de aprimoramento, já que são de grande 

relevância na organização dos sujeitos em sociedades.        

Deste modo, os livros foram categorizados e analisados seguindo as normas 

de Bardin (2011), que é um conjunto de técnicas que compreendem etapas ou fases 

que determinam sua análise. Estas fases são divididas em: pré-análise, nesta ocorre 

à organização da pesquisa, na qual material para ser analisado é escolhido, ocorre à 

formulação de hipóteses para análise; exploração do material, neste acontece à 

codificação das unidades de registro; por último ocorre o tratamento dos resultados 

e este abrange os critérios de categorização e a inferência. As categorias são uma 

forma de pensamento que reflete de forma resumida a realidade, na qual agrupam 

determinados elementos com características comuns. 

Nesta pesquisa foram categorizados e analisados livros das turmas que 

adentraram na pesquisa, ou seja, do Ensino Médio (EM) os livros da 1ª e 2ª séries ( 

num total de 02 de Biologia e 02 de Geografia) e do Ensino Fundamental (EF) os 

livros do 7º, 8º e 9º anos (totalizando 07 – de Português, Matemática, Artes, 

Geografia, Ciências, História e Língua Estrangeira, todos volume único de 6º ao 9º 

ano, mas a ênfase era nos LD do 7º, 8º e 9º ano, na qual estavam os alunos 
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envolvidos na pesquisa). Destes apenas os dois livros de Biologia [(AMABIS; 

MARTHO, (2011); AMABIS; MARTHO, (2007)] não apresentavam nenhum conteúdo 

em relação aos temas da pesquisa.   

É importante explicar que foram analisados apenas os livros de geografia e 

biologia do ensino médio pela dificuldade do pesquisador em ter acessos aos livros 

do CEJA, pois os mesmos são bem limitados, ocorrendo até o caso de educandos 

ficarem sem livros. Deste modo nenhum livro analisado foi do acervo do CEJA, mas 

de outras bibliotecas, ou seja, tinha-se a referência do livro e ia-se procurá-lo e 

utilizá-lo.   

Para a organização dos dados em categorias, foram também utilizados os 

trabalhos de Abílio (2011) e Layrargues e Lima (2014) para o conceito de Educação 

Ambiental e de Saúvè (2005) e Sato (2002) para Meio Ambiente.  

Nos Quadros XVI e XVII são apresentados a categorização dos livros do 

Ensino Fundamental (este sendo denominado com a letra EF) e do Ensino 

Médio (EM). As frequências, ou seja, a quantidade de vezes que uma determinada 

subconstituinte aparece na(s) obra(s) categorizada(s), dividem-se em duas: a 

absoluta, que expressa em números, do EF e EM, respectivamente, já a outra é a 

relativa, está sendo dada em porcentagem. 

 

8.1 Caatinga e Semiárido  

 

 De todos os livros categorizados e analisados, as temáticas Caatinga e 

Semiárido estão presentes apenas em quatro destes. Nos livros do Ensino 

Fundamental (EF) ocorrem em Pachi (2013), Silva (2013a) e Santos (2013). Na 

categorização destes, a constituinte “Caatinga” teve como subconstituinte de maior 

expressão a “Falta de água” (27,2%), já para “Semiárido“ as que acontecem são 

“Desertificação”, “Convivência” e “Clima seco e quente” (todas com 9,1%). Nos livros 

do Ensino Médio (EM) está presente em Terra, Araújo e Guimarães (2013b), na 

constituinte “Caatinga“, as subconstituintes que obtiveram maiores frequências 

foram “Falta de água”, “Vegetais xerófitos” e “Solo raso e pedregoso” (todas com 

14,4%). Já para a constituinte “Semiárido“ ocorreram as subconstituintes “Clima 

seco e quente” e “Chuvas escassas” (ambos com 7,1%) (Quadro XVI).  
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Quadro XVI: Categorias e unidades de registro referente às constituintes Caatinga e 

Semiárido presente nos livros do Ensino Fundamental e Médio usados pelos discentes do 

CEJA, turno noite.  

 

 
Categoria 

 
Constituintes 

 
Subconstituintes 

Frequência Total    
Absoluta 
EF     EM 

Relativa %     
EF      EM 

 
 
 
 
 

Bioma – 
Região 

 
 
 
 

Caatinga 
 
 
 
 

Vegetais xerófitos 2 2 18,2 14,4 
Plantas caducifólias  2 1 18,2 7,1 
Falta de água 3 2 27,2 14,4 
Mata branca 1  9,1  
Rio São Francisco  1  7,1 
Temperatura alta  1  7,1 
Rios intermitentes   1  7,1 
Solo raso e pedregoso  2  14,4 
Alta diversidade biológica  1  7,1 
Desigualdades sociais  
 

 1  7,1 

 
Semiárido 

Desertificação  1  9,1  
Convivência  1  9,1  
Clima seco e quente 1 1 9,1 7,1 
Chuvas escassas   1  7,1 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Nos livros didáticos do EF, em Pachi (2013, p. 94) se tem um exemplo de 

como trabalhar o conteúdo (sendo este a matemática) de forma contextualizada a 

realidade, ou seja, ao Semiárido e a Caatinga. Neste ocorre à presença da música 

Asa Branca, um clássico brasileiro e mundial, de autoria de Luiz Gonzaga e 

Humberto Teixeira, e a partir do termo “légua” o autor contextualiza a realidade dos 

educandos, discutindo sobre as problemáticas da seca e dos problemas 

socioambientais a ela associada. Na sequência (p. 95), o autor traz técnicas de 

convivência com o Semiárido, com a discussão, por texto e exercícios de discussão, 

sobre o uso das cisternas para armazenamento de água na época de estiagem 

(Figura 18).  
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Figura 18: Exemplo de como trabalhar a matemática de forma contextualizada a realidade, 

relacionando com ensino voltado para a convivência.  

 

 

 
Fonte: Pachi (2013, p. 94 e 95) 

  

Sobre as cisternas a ASA (Articulação no Semiárido) em parceria com 

organizações comunitárias, ONG's (Organizações não-governamentais) e 

instituições públicas e privadas elaboraram um projeto de ação denominado 
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Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC). Lopes e Lima (2009) destacam que o 

processo começa pela mobilização das famílias, seguida de capacitações, e se 

materializa na construção de cisternas de placas domiciliares com volumes de 16 mil 

litros para captação de água de chuvas. É necessário que todo o processo seja 

desenvolvido através da sensibilização das famílias, pois através da mudança de 

percepção é possível alcançar valores e desenvolver metas mais realistas que 

possam mudar o rumo do desenvolvimento humano nos âmbitos, econômicos, 

sociais e ambientais (OLIVEIRA, 2009). Sendo este programa muito importância 

para a convivência no Semiárido.  

Seguindo a temática do ensino contextualizado, em Silva (2013a), ocorre a 

presença de um cordel denominado “Causos e personagens do interior” e neste cita-

se as cidades de Taperoá e Assunção, ambos no Cariri paraibano. (Figura 19) 

 

Figura 19: Fragmento do Cordel denominado “Causos e personagens do interior” em que 

cita as cidades de Taperoá-PB e Assunção-PB. 
 

 

 

Fonte: Silva (2013a, p. 26). 

  

 O município de Taperoá encontra-se no Planalto da Borborema, na parte 

central do Estado da Paraíba. Faz parte da Mesorregião da Borborema e da 

Microrregião do Cariri Ocidental. Fica há 245 km da capital, João Pessoa e há 120 

km de Campina Grande. Limita-se com os municípios de Desterro, Livramento, 

Passagem, Salgadinho, São José dos Cordeiros, Parari, Santo André, Assunção, 

Areia de Baraúna e Cacimbas. A BR 230 e a PB 238 são as principais rodovias 

que dão acesso ao município29. 

                                                 
29 História de Taperoá-PB. Disponível em: http://www.taperoa.pb.gov.br/a_cidade/historia Acesso em: 12 jan. 

2017.  
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Já Assunção foi criado em 29 de Abril de 1994 e se chamava Estaca Zero, 

sendo distrito de dois municípios, Juazeirinho e Taperoá, e para que ocorresse sua 

emancipação, houve um movimento social da comunidade, ou seja, um plebiscito, 

onde a população votou democraticamente e o município concretamente passou a 

ser cidade30. Assunção está a uma distância de 24 km de Taperoá. .  

Pertinente ao ensino de forma contextualizada, nos PCNEM, é apresentado 

que o tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 

para retirar o aluno da condição de espectador passivo. É possível generalizar a 

contextualização como recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá-

la com experiências da vida cotidiana ou com os conhecimentos adquiridos 

espontaneamente. A contextualização não deve servir para banalização dos 

conteúdos das disciplinas, mas sim como um recurso pedagógico capaz de 

contribuir para a construção de conhecimentos e formação de capacidades 

intelectuais superiores (BRASIL, 1999). 

Já sobre a atividade (exercícios) para discussão do tema em questão, estes 

complementam as necessidades do aluno, oferecendo novas oportunidades de 

exercitar o conhecimento em construção e proporcionando melhor compreensão das 

informações trabalhadas ao longo da obra (VASCONCELOS; SOUZA, 2003). 

 Em Santos (2013, p; 198), ao apresentar os climas do Brasil, mostra algumas 

características do Semiárido afirmando que 

 

“é o clima mais seco do Brasil, por haver barreiras de relevo que 

impedem a umidade dos oceanos de chegar até essa região. É 

quente, pois ocorre próximo à linha do Equador”. 

 

Ainda em Santos (2013) nas páginas 219 e 221 tem a presença de 

caracterizações do bioma Caatinga (Figura 20).  

Assim percebe-se que ambos os conceitos relacionam a Caatinga como 

vegetação típica do Sertão, todavia esta conceituação está incompleta/equivocada. 

Como afirma Bernardes (1999) ao norte do país, a Caatinga chega até a faixa 

praiana e a oeste e ao sul entram em contato com a região dos campos cerrados, 

características das nossas regiões centrais. Do lado oriental, porém, seus limites 

                                                 
30 História de Assunção-PB. Disponível em: http://www.assuncao.pb.gov.br/cidade?id=16 Acesso em: 12 jan. 

2017.  
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nem sempre são muito nítidos e elas se mesclam com as espécies vegetais de 

florestas mais secas em uma larga tira de transição para a mata higrófila atlântica. 

Na Paraíba, em Pernambuco e Alagoas essa transição se faz em uma região muito 

típica, o chamado Agreste, onde em certas partes já se sente bem, na paisagem, a 

aparência da Caatinga. 
 

Figura 20: Trechos presente nos livros didáticos analisados sobre caracterizações do bioma 

Caatinga.  

 

Fonte: Santos (2013, p. 219 e 221) 

 

Ainda na Paraíba, este estado possui quatro messoregiões, então de acordo 

com o conceito informado pelo autor, só ocorreria Caatinga na Messoregião da 

Sertão Paraibano, entretanto a Caatinga é predominante na Borborema, ocorrendo 

também no Agreste Paraibano e com resquícios de vegetais e animais na Mata 

Paraibana.  

Deste modo percebe-se que o bioma Caatinga não é uma vegetação típica 

apenas do Sertão, mas de outras regiões também.  

Já no LD do EM, apenas Terra, Araújo e Guimarães (2013b) traz os temas 

Caatinga e Semiárido. Na página 123, ao mencionar sobre os rios brasileiros, cita o 

São Francisco e informa que este perpassa pelo Bioma Caatinga. Neste mesmo 

livro, nas pags.. 128 e 129, ao iniciar o capítulo que tem como tema “Os climas e os 

domínios morfoclimáticos brasileiros”, apresenta uma imagem (Figura 21) 

tipicamente da Caatinga, e os autores ainda mencionam o local aonde foi fotografa a 

paisagem. 

Para Martins, et. al (2005) as imagens são excelentes recursos para a 

comunicação de ideias científicas. No entanto, além da indiscutível importância 

como recursos para a visualização, contribuindo para a inteligibilidade de diversos 

textos científicos, as imagens também desempenham um papel fundamental na 

constituição dos conceitos científicas. Neste sentido, Silva et al. (2006) reforçam 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano


128 
 

essa assertiva ao afirmar que as imagens constitui parte fundamental das práticas 

educativas, desempenhando um importante papel pedagógico no processo de 

ensino aprendizagem.  
 

Figura 21– Imagens presentes no LD analisados que mostram vegetais do bioma Caatinga 

na cidade de Sobradinho-BA.  

 

 
Fonte: Terra, Araújo e Guimarães (2013b, pgs. 128 e129) 

 

Ainda em Terra, Araújo e Guimarães (2013b, pgs. 136-137) na seção 

“Características da vegetação brasileira” é que ocorre uma explicação mais 

detalhada acerca da Caatinga. Todavia constam-se informações incompletas e/ou 

desatualizadas, que podem levar a uma formação inadequada do educando. Em 

uma destas os autores mencionam que “os rios da Caatinga são intermitentes (que 

deixam de correr na estação seca)”, como mostra a Figura 22.  

 Entretanto como afirma Rosa et al. (2005), os dois rios principais da Caatinga, 

o São Francisco e o Parnaíba são Perenes, ou seja, têm água fluindo em seu leito 

durante todo o ano, apesar de terem afluentes intermitentes.  

  Na sequência do texto os autores informam que “mais de 50% da vegetação 

do bioma já foi desmatada e substituída por pastagem e cultivos”, apesar do texto 

não está errada, vale trazer os dados mais exatos e atuais, na qual 80% de seus 

ecossistemas originais já foram alterados e pouco mais de 1% está em Unidades de 

Conservação (UC) de Proteção Integral (BRASIL, 2016).  
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Figura 22: Fragmento contido no LD com a informação equivocada que os rios da Caatinga 

são intermitentes.  

 

 
Fonte: Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p. 136) 

 

 Por último, na sequência do texto (p. 137), os autores trazem uma pequena 

reflexão acerca das possíveis causas dos povos desta região estarem entre os mais 

baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, e que na região ocorrem 

grandes dificuldades sociais, na qual relacionam tais questões a exploração 

predatória, dificuldades de acesso a água e a concentração das terras e poder 

econômico nas mãos de poucos. Trazendo assim elementos de EA Crítica, apesar 

de apenas citar os problemas, sem contextualizar a realidade e trazer possíveis 

mitigações e soluções.  

 Já sobre o Semiárido, ocorre apenas uma citação na página 69, trazendo 

duas características, que é “chuvas escassas e mal distribuídas e temperaturas 

muito elevadas”.  
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8.2 Educação Ambiental, Meio Ambiente e Temas Ambientais Diversos  

 

De todos os LD categorizados e analisados, os temas EA, MA e Temáticas 

ambientais diversas estão presentes em nove, com exceção de Amabis e Martho 

(2011) e Amabis e Martho (2007), ambos de biologia. Na categorização dos livros do 

Ensino Fundamental (EF), a constituinte “EA“ teve como subconstituinte de maior 

expressão a “Crítica” (20%), já para “MA“ a que ocorre com maior expressão foi 

“Problema” (18,8%) e na constituinte “Temáticas ambientais diversas“ foi a 

subcontituinte “Água” (5,9%). Estes mesmos resultados aconteceram nos livros do 

Ensino Médio (EM), só mudam as porcentagens. (Quadro XVII).  

 

Quadro XVII: Categorias e unidades de registro referente às constituintes EA, MA e 

Temáticas ambientais diversas presente nos livros do Ensino Fundamental e Médio usados 

pelos discentes do CEJA , turno noite.  
 

Categoria Constituintes Subconstituintes Frequência Total      

Absoluta 
EF      EM 

  Relativa%     
EF         EM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente  

 
 
 
Educação Ambiental 
 
 

Sensibilização 10  11,8  
Preservacionista  4 4 4,7 8 
Crítica 17 8 20 16 
Conscientização  4  4,7  
Prática Interdisciplinar 1  1,2  
Sócio-ambiental-
cultural 

1  
 

1,2  

Conservacionista  4  8 

Desenvolvimento 
Sustentável  
 

 1  2 

 
 
Meio Ambiente  
 

Problema 16 12 18,8 24 

Biosfera 6 6 7 12 
Natureza  4 1 4,7 2 
Recurso  6 7 7 14 
Lugar para viver 
 

5 1 5,9 2 

 
 

Temáticas 
ambientais diversas 

Dengue  1  1,2  
Reciclagem  4  4,7  
Água 5 3 5,9 6 
Ar  1 1 1,2 2 
Ecoturismo  1  2 

Transgênicos    1  2 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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De todos os livros do Ensino Fundamental analisados, apenas em Silva 

(2013b, p. 160), sendo este de História, apresenta um conceito de EA, como 

mostrado abaixo (Figura 23). 
 

Figura 23: Conceito de EA presente no LD de História do Ensino Fundamental que traz o 

conceito de EA. 

 

 
Fonte: Silva (2013b, p. 160). 

 

Vale salientar que este conceito de EA, formulado pela Política Nacional de 

EA, de acordo com a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 “carrega” elementos 

principalmente da Conservação (BRASIL, 1999).  

Entretanto existem diversas questionamentos ao relacionar a EA apenas a 

visão do conservar. Quando organiza os tipos de EA em tendências, a 

macrotendência Conservacionista, que se expressa por meio das correntes, 

principalmente, conservacionista, da Alfabetização Ecológica e Sustentabilidade, 

vincula-se aos princípios da ecologia, na valorização da dimensão afetiva em 

relação à natureza e na mudança do comportamento individual em relação ao 

ambiente, todavia esta macrotendência, ao adotar uma perspectiva com viés 

ecológico da questão ambiental, perde de vista as dimensões sociais, políticas e 

culturais indissociáveis de sua gênese e dinâmica; porque não incorporam as 

posições de classe e as diferentes responsabilidades dos atores sociais enredados 

na crise (LAYRARGUES; LIMA, 2014). 

Deste modo é necessário o diálogo em dimensões de EA a partir da 

macrotendência Crítica, de perceber que as questões contemporâneas, como é o 

caso da questão ambiental, não encontram respostas em soluções reducionistas, 

que estes são empobrecedores, inclusive os sociologismos e politicismos. Por essa 

perspectiva complexa torna-se não só possível como necessária a incorporação das 

questões culturais, individuais e subjetivas que emergem com as transformações 

das sociedades contemporâneas, a ressignificação da noção de política, a 
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politização da vida cotidiana e da esfera privada, expressas nos novos movimentos 

sociais e na gênese do próprio ambientalismo. As dimensões política e social da 

educação e da vida humana são fundamentais para sua compreensão, mas elas não 

existem separadas da existência dos indivíduos, de seus valores, crenças e 

subjetividades (LAYRARGUES; LIMA, 2014) 

 Um exemplo que traz elementos de EA Crítica está presente em Pachi (2013, 

p. 92), quando afirma que “O papel da escola não se reduz a incentivar a coleta de 

lixo, mas, na verdade, a mudança de valores” (Figura 24).  

 

Figura 24: Trecho do livro em que se discute sobre a importância de mudança de valores 

socioambientais, um dos pilares da EA crítica. 

  

 
Fonte: Pachi (2013, p. 92). 
  

Assim esta maneira de perceber a EA está de acordo Amâncio (2005) quando 

menciona que a EA surge com a finalidade de (re) integrar o ser humano no 

complexo ecossistêmico a que está inserido. Pensar desta maneira, no entanto, 

requer mudanças, sobretudo nas diferentes formas de pensar e agir individual e, 

principalmente, coletivamente.  

Ainda sobre a EA Crítica, em Santos (2013, pgs. 233-234) ocorre um texto 

que tem como título “Como surgiu a desigualdade?”, neste demonstra-se um 

histórico deste processo e sua organização no decorrer dos séculos, juntamente 

com a reflexão sobre a exploração e enriquecimento de poucos e empobrecimento 

de muitos (Figura 25). 
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Figura 25: Trecho do texto intitulado “Como surgiu a desigualdade?” na qual traz discussões 

acerca das causas e consequências das desigualdades, características estas da EA Crítica.  

 

 
Fonte: Santos (2013, pgs. 233-234). 

 

Um outro exemplo está também em Santos (2013, pgs. 250-251), no texto 

intitulado “Fome: por quê?”, o autor elenca diversas críticas a forma de distribuição 

de renda, a concentração das terras na mão de poucas pessoas e a falta de 

investimento dos governantes em mudar estas realidades, em investir em recursos 

para sanar a fome no mundo (Figura 26).  

 

Figura 26: Texto intitulado “Fome: por quê?” presente no LD em que o autor elenca diversas 

críticas a forma de distribuição de renda e de alimentos no mundo.  
 

 
Fonte: Santos (2013, pgs. 250-251). 
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Algumas destas características assemelham-se a ocupação do Semiárido, da 

concentração das riquezas nas mãos de poucos e  exploração da maioria por uma 

minoria abastada. 

Portanto, como categorizado no Quadro XVII e exemplificado acima, diversas 

são as presenças de elementos teórico-metodológicos relacionados a EA Crítica nos 

LD do EF e que podem ser contextualizadas para a convivência no e com o 

Semiáriado. .  

Com relação a constituinte Meio ambiente, nenhum dos livros do EF traz 

algum conceito, mas apresenta características relacionadas a MA, como acontece 

em Pifala (2013, p. 275), com a presença de uma imagem de um homem 

derrubando árvores (Figura 27), associando esta com uma visão de MA como 

problema. 

A visão de MA como problema se dá quando enfatiza-se na poluição, 

deteriorização, destruição de fauna ou flora e ameaças gerais a natureza (SAUVÉ, 

2005). 

 

Figura 27: Tirinha presente no livro didático do EF que relaciona MA como problema.  

 
Fonte: Pifala (2013, p. 275). 

 

Também em Pifala (2013, p. 289) o autor traz um exemplo clássico da visão 

de MA como biosfera ao explicar, sucintamente, a Hipótese Gaia, formulada por 
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James E. Lovelock e William Golding (Figura 28). Entretanto, a informação do texto 

está incompleta, uma vez que menciona que a teoria foi proposta apenas por 

Lovelock, sem discutir ou informar da importância de William Golding, como mostra 

o site Revista Planeta31.   

 

Figura 28: Texto sobre a Hipótese Gaia presente no LD analisado durante a pesquisa que 

relaciona o MA como biosfera.  
 

 
Fonte: Pifala (2013, p. 289). 
 

Ainda sobre a constituinte MA, em Santos (2013, p. 200), tem-se a presença 

de quatro imagens que podem ser relacionados com diferentes categorias de 

entender o MA. Deste modo a imagem pode dividir em diferentes tipos, sendo: 1- 

MA como Natureza; 2 – MA como Lugar para viver; 3; 4 – MA como Problema  

(Figura 29). 

A transposição de uma linguagem para outra, realizada com emoção e 

reflexão, é importante para o processo de transmissão e assimilação de 

conhecimentos, atitudes, valores e informações do mundo. As representações em 

imagens aproxima-se mais do mundo real do que somente as representações 

verbais, orais ou escritas e, portanto, a utilização do vídeo permite integrar essas 

representações (FERRÉS, 1996). 

                                                 
31 Hipótese Gaia. Disponível em: http://www.revistaplaneta.com.br/james-lovelock-a-terra-e-um-ser-
vivo-do-qual-somos-o-sistema-nervoso/   Acesso em: 10 jan. 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/James_E._Lovelock
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Golding
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Figura 29: Imagens presente no LD com diferentes formas de concepção de MA.  

 
Fonte: Santos (2013, p. 200). 

 

Pertinente a constituinte Temas ambientais diversos, em Pifala (2013, p. 280), 

o autor traz uma alerta das Organizações das Nações Unidas (ONU) sobre a água, 

principalmente a potável e sua escassez com o decorrer dos anos (Figura 30).  

 

Figura 30: Texto contido no LD, produzido pelo jornal Estado de São Paulo sobre o alerta 

da ONU sobre a falta de água potável. 
 

 
Fonte: Pifala (2013, p. 280). 
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Relacionado ao Estado aonde foi desenvolvida a pesquisa (Paraíba), a 

problemática da falta de água, principalmente a potável, já chegou a níveis 

extremamente preocupantes, na qual 196 dos 223 municípios estão em estado de 

emergência devido à estiagem32.  

Segundo informações do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, entre os 

anos de 1991 a 2010, os eventos de estiagens atingiram 1.588 registros no período 

e deixaram 8.462.885 paraibanos afetados. Esses fenômenos naturais favorecem a 

redução dos níveis de água dos rios e provocam ressecamento dos leitos nos de 

menor porte. Afetam as áreas produtivas, causando perdas nas lavouras e prejuízos 

aos agricultores e pecuaristas (BRASIL, 2017). 

Com relação aos livros do Ensino Médio, apesar dos mesmos não conterem 

nenhum conceito de MA e EA, especialmente a Crítica, existem diversos temas e 

discussões relacionado a este processo. Em Terra, Araújo e Guimarães (2013a, 

p.40) discute sobre o Colonialismo, entretanto apenas com a visão dos 

colonizadores, como no trecho:  

 

 O colonialismo foi essencial para o desenvolvimento da 

economia mundial, pois permitiu o acúmulo de capitais e criou 

condições que ocorresse a Revolução Industrial. Entretanto, as 

colônias tiveram suas populações nativas praticamente dizimadas e 

mantiveram-se, por séculos, subordinados ao pacto colonial, 

atrasando seu desenvolvimento econômico e social.   

 

Todavia, a colonialização (o eurocentrismo estadunidense dos territórios) 

afetou e afeta atualmente tudo e praticamente todos os habitantes do planeta, 

comprometendo a política, cultura, economia, ciência, religião, dentre outras 

dimensões, este processo age maciçamente como dispositivo de opressão, de 

desumanização. Assim propõe-se a DescolonizAção, sendo a educação o lócus 

privilegiado dessa ação, crendo que a EA crítica pode subsidiar as transformações 

necessárias. Percebendo assim a urgência nas formações, de educações 

descolonializantes, tendo um reordenamento das relações entre processo educativo, 

comunidade, comunicação e sensibilização, de modo que o ato de educar possa ser 

revisto no âmbito dessa interação, como ponte para a superação da colonialização 

                                                 
32 Quase 90% das cidades da PB estão em situação de emergência por seca. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/10/quase-90-das-cidades-da-pb-estao-em-situacao-de-emergencia-por-
seca.html Acesso em: 10 jan. 2017.  
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reguladora da sociedade que se alimenta de educação bancária (FIGUEIREDO, 

2013). 

Ainda em Terra, Araújo e Guimarães (2013a, p.156) tem a presença de um 

texto originalmente produzido pela Organização das Nações Unidas (ONU) (Figura 

31) e traduzido pelos autores, tendo como tema “Que posso fazer para que o nosso 

mundo seja melhor?”, o mesmo traz elementos de EA Crítica e de MA como Lugar 

para viver e Biosfera quando menciona sobre a igualdade entre homens e mulheres, 

diminuição das desigualdades sociais, como também sobre o futuro da humanidade, 

do ambiente na qual vivemos, da importância da interconexão de todos os sujeitos 

para mudar e melhorar o mundo.  

 

Figura 31: Texto presente no LD intitulado “Que posso fazer para que o nosso mundo seja 

melhor?” que traz elementos de EA Crítica e de MA como Lugar para viver e Biosfera.  
 

 
Fonte: Terra, Araújo e Guimarães (2013a, p. 156). 

 

É importante ainda explicitar que em Terra, Araújo e Guimarães (2013a, 

p.252) têm-se os Objetivos do Milênio, e os oito objetivos adentram nas 

características da EA Crítica, de mitigação dos impactos socioambientais, de 

melhoria na qualidade de vida das pessoas, de busca por justiça, ética e equidade 

social. Assim, a partir deste único texto, poder-se-ia fazer diversas discussões em 
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sala de aula, organizar até exposições científicas culturais, relacionar a temática à 

realidade dos discentes. 

Em Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p.16) explicita-se sobre o MA como 

biosfera (Figura 32), mencionando sobre a complexidade e a visão de mundo de 

forma sistêmica, características estas que buscam o entendimento, através do 

conhecimento, da organização socioambiental de forma transdisciplinar.   
 

Figura 32: Fragmento do texto que traz uma visão de MA como Biosfera, trazendo 

elementos da complexidade e a integração sistêmica do mundo.  
 

 
Fonte: Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p. 16) 
 

Como afirma Moraes (2015) entender as questões socioambientais de forma 

transdisciplinar só pode materializar-se quando o fenômeno organiza-se com bases 

no Pensamento Sistêmico, entendendo o mundo complexo, em autoeco-organização 

e em constantes interações e interrelações entre sujeitos-sujeitos e sujeitos-objetos 

e objetos-objetos.  

Ainda em Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p.154) é citado a Política 

Nacional do Meio Ambiente, de 1981, todavia não tem a conceituação de MA, e 

como explicitado anteriormente nesta pesquisa, MA é o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas (BRASIL, 1981).  

Nas páginas 156-157-158 do mesmo livro, na temática “Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação” existem alguns exemplos de práticas de EA 

Preservacionista e Conservacionista a partir dos tipos de unidades de conservação. 

Deste modo vale destacar as RRPNs, pois uma das vivências desenvolvidas nesta 
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pesquisa deu-se na RPPN Fazenda Almas, como mostrada anteriormente. E 

caracterizam as RPPNs como áreas de conservação da diversidade biológica 

(Figura 33).  
 

Figura 33: Fragmento presente no LD do Ensino Fundamental que informa as 

características de uma RPPN.  
 

 
Fonte: Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p. 158) 

 

Vale salientar que a visão de MA como problema acontece pelo impacto 

ambiental causado, como é o caso em Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p.18, 88 e 

202) quando se explicita sobre a poluição do ar, do aquecimento global (p. 92) e do 

desmatamento (p. 140).   

Um procedimento importante é a presença nos livros de geografia do EM, no 

final de cada capítulo, de indicações de leituras complementares, que nos livros são 

denominados de “Explorando outras fontes”. Em Terra, Araújo e Guimarães (2013a) 

ocorre a indicação do filme Tempos Modernos33, de direção de Charles Chaplin (p. 

55), este critica a vida da sociedade industrial e os destrato aos trabalhadores. Outra 

indicação é do curta-metragem Ilha das Flores (p. 145), documentário que retrata as 

desigualdades sociais do Brasil, demonstrando também a organização dos meios de 

produção, usando como exemplo o Tomate. Ainda no mesmo livro e página os 

autores indicam o filme “Quanto vale ou é por quilo”, que aborda a relação do antigo 

comércio de escravos e a exploração da miséria do chamado Terceiro Setor.  

Em Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p. 102) têm-se a indicação de sites 

como Greenpeace e Ministério do MA para conhecer melhor sobre a biodiversidade 

do Brasil e Mundo, como também do documentário “Kayaanisqatsi: uma vida fora de 

equilíbrio”, que relata a modificação das sociedades indígenas pelas que formam 

atualmente os Estados Unidos da América, sendo que o mesmo é feito pelos 

                                                 
33 Filme Tempos Modernos. Disponível em: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/o-filme-tempos-modernos.htm  Acesso em: 21 jan. 2017.  
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próprios indígenas. No capítulo sobre as Políticas ambientais o livro “Epistemologia 

Ambiental”, de Enrique Leff aparece como indicação de leituras complementares. 

Como também dos outros dois documentários denominados de “Powaqqatsi: vida 

em transformação” e “Naqoyaqatsi: a guerra como forma de vida”, ambos trazem as 

problemáticas da transformação da natureza em recurso e o uso desenfreado 

destes, assim como a exploração socioculturais dos grupos historicamente 

subalternizados e oprimidos (Figura 34).  

 

Figura 34: Trechos retirados do LD sobre a indicação de leituras de livros, e filmes 

complementares.  

 

 
Fonte: Terra, Araújo e Guimarães (2013b, p. 102 e 162) 

.   

Vale salientar a importância da recomendação do livro Epistemologia 

Ambiental, de autoria de Enrique Leff, que inclusive foi um dos livros indicados para 

leitura na seleção de mestrado e doutorado do PRODEMA no processo de 2015.  

Assim, como afirma o PNLD, as leituras e fontes complementares, podem 

contribuir para o trabalho em sala de aula e a contextualização das temáticas na 
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vida dos estudantes, a partir de filmes e pesquisas online, pode possibilitar o maior 

interesse dos discentes. (BRASIL, 2015).  

Corroborando, Vasconcelos e Souza (2003) afirmam que os textos e leituras 

complementares podem garantir uma abordagem mais atualizada, uma vez que em 

sua maioria tratam de questões presentes de forma mais direta na realidade do 

aluno e que necessariamente não são contempladas pelos programas oficiais.  

Deste modo considera-se que as sugestões de leituras e os textos 

complementares podem ser considerados um avanço nos LDs da educação básica, 

por demonstrarem a preocupação dos autores em relação às questões ambientais. 
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9. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A partir dos resultados analisados podemos tecer as seguintes conclusões: 

 

  Pertinente aos docentes, a maioria são mulheres, todos têm graduação com a 

maioria sendo em licenciatura, fato que foge da normatividade do nosso país e que é 

um ganho para a instituição de ensino. Outro dado importante e alarmante é a 

quantidade de professores que trabalham em outras instituições, o que pode 

influenciar no seu desempenho em sala de aula.  

 Percebe-se um excelente ambiente de comprometimento e amizade entre 

todos que compõem o CEJA, desde a gestora, perpassando por professores, 

educandos, zeladores e cozinheiras. Um dos únicos problemas, mas que também 

atinge outros locais é a falta de LD, principalmente do ensino médio. Tal processo 

pode influenciar negativamente no desenvolvimento dos professores, como também 

na vontade e capacidade de aprender por parte dos estudantes.  

As percepções de MA e EA dos docentes denotam uma visão simplista e 

naturalista, apenas considerando o aspecto convencional, restringindo-se a 

processos de conservação e pragmatismo, o que remete a falta de embasamento 

teórico que os capacite a promover discussões mais críticas que enfatize elementos 

políticos-econômicos-sociais. Fenômeno que relaciona-se com o fato da maioria dos 

docentes nunca terem participado de formações na área da EA ou MA 

Relacionado aos vegetais e animais da Caatinga é notório o bom 

conhecimento dos docentes que citaram, na grande maioria, espécies nativas do 

bioma como mandacaru e tatu-peba. Algumas espécies exóticas foram 

mencionadas, todavia é comum a presença na região, como foi o caso da algaroba e 

do bode.  

Os professores conhecem muito bem os principais impactos que acometem a 

Caatinga, o que falta, pelo próprio discurso, é uma efetivação de atividades 

relacionadas ao bioma. Caso que está relacionado com a carga horária alta, de a 

maioria trabalhar em mais de uma escola.  

Os docentes demonstram interesse em participar de formações relacionadas 

às temáticas ambientais. A maior parte já executou ou desenvolveu atividades de EA 

com os alunos, mas o tipo de EA mais trabalhada se dá em dimensões 

conservacionista, denotando assim o que foi mencionado antes, a falta de 
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conhecimento e de entendimento numa perspectiva complexa das interrelações que 

organizam o nosso planeta, que pode levar a não discussão contextualizada dos 

temas em foco.  

Relacionado aos estudantes, a maioria é composta por homens. No geral é 

perceptível uma grande presença de jovens, processo que aumentou no ano de 

2016. 

O fato da maior parte dos pais dos educandos envolvidos na pesquisa terem 

apenas o ensino fundamental (completo ou incompleto), no geral, pode influenciar 

negativamente, em questões motivacionais, para o não êxito estudantil dos filhos. 

Pela observação participante, alguns discentes, principalmente os mais 

jovens, alegam que usam da EJA apenas para se “livrar” da escola, como se fossem 

obrigados a o que eles denominam de “terminar os estudos”. Outros mencionam que 

usam da EJA para conseguir concluir o ensino com idade “adequada”, ou seja, entre 

17 e 18 anos. Como também existem aqueles que buscam ingressar em 

universidades, com objetivo de propiciar uma vida melhor para si e familiares. 

Com relação à percepção ambiental dos estudantes sobre o conceito de MA, no 

pré-teste a maioria não respondeu, já no pós-teste todos responderam. Assim percebe-

se a importância das vivências pedagógicas que ocorreram durante a pesquisa.  

O conceito de MA como Natureza que foi o mais citado no pós-teste e de EA no 

pré-teste como Preservacionista relaciona-se com a formação Cartesiana que ainda 

ocorre e tece as conjunturas sociais, como se fossemos sujeitos em que vivêssemos 

num mundo separado do natural. Da visão da natureza romantizada ensinado, 

principalmente, na pré-escola e no primeiro ciclo do ensino fundamental.  

A maioria dos estudantes relaciona os termos Caatinga e Semiárido como clima 

seco e região quente, respectivamente, estes fenômenos, apesar de serem 

características da região, mas a significativa citação atrela-se aos estereótipos 

historicamente disseminados nos meios de comunicação (principalmente TV), de 

mostrar apenas um lado da história do Semiárido, que é dos seus fatores limitantes.  

Com relação a vegetais e animais típicos da Caatinga, a maioria têm bom 

conhecimento, fenômeno que foi melhorado com as atividades pedagógicas e 

comprovado nos resultados do questionário pós-teste, como foi o caso dos vegetais 

aquáticos. Muitos trabalham na agricultura e/ou pecuária e estão diariamente em 

contato com seres vivos, fenômeno que motivou os alunos, de relacionar o seu 

conhecimento empírico com o que estava em discussão nas aulas. 
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Já sobre os impactos ambientais, percebeu-se que muitos estudantes não 

responderam esta pergunta no questionário pré-teste, fato que modificou-se no pós-

teste, evidenciando assim a importância das vivências pedagógicas.   

Sobre a RPPN Almas, a vivência Estudo do Meio realizada na RPPN foi de 

grande valia para melhorar o conhecimento acerca da importância da região e das 

características dos seres vivos que lá ocorrem. 

Durante a realização das vivências foi notório o interesse dos educandos em 

participarem. Utilizou-se diversas modalidades didáticas, técnicas e recursos, sendo 

estes novos e contextualizados para a convivência com a região, exponenciando as 

experiências de vida da maioria da turma. Procedimento que foi de suma 

importância, uma vez que as vivências criaram possibilidades para a aprendizagem 

dos estudantes, e como mostrado nos questionários e explicitado nos diálogos, 

estes, na maioria, sensibilizaram-se sobre diversos temas discutidos, que 

perpassam da conservação dos recursos naturais à necessidade de agirem 

enquanto sujeitos sociais capazes de transformarem, para melhor, a realidade na 

qual inserem-se.  

Sobre os livros analisados, principalmente os LD do ensino fundamental, todos 

têm como temas de capítulos: Meio ambiente; Qualidade de vida; Trabalho e consumo; 

e Globalização e novas tecnologias. Isso potencializa a presença maciça das temáticas 

analisadas relacionadas a esta pesquisa.  

Sabendo que o LD é o recurso didático mais usado pelos professores do 

CEJA, percebeu-se que as temáticas ambientais, de contextualização dos temas à 

convivência e realidade dos educandos que moram no Semiárido, como também da 

EA crítica estão presente nos LD analisados, inclusive a EA crítica foi a 

subconstituinte com maior frequência, todavia, como já apresentado anteriormente 

com relação aos professores, estas, no geral não materializam-se na prática 

docente, que ainda se dá em dimensões conservacionistas, percebendo-se que este 

fenômeno reflete também nas repostas dos estudantes acerca destes temas, 

principalmente no questionário pré-teste.   

Os LD do ensino fundamental e médio trazem sugestões de leituras e textos 

complementares, sendo assim avanço para a educação básica, principalmente como 

as que ocorrem nos LD do EF analisados, que na maioria é contextualizado para a 

realidade do discente, estimulando assim a criticidade e a reflexão.  
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Diante do exposto se faz necessário tecer algumas considerações: 

 

Todas as vivências realizadas durante a pesquisa originaram-se a partir do 

Projeto do pesquisador, mas sempre ocorriam reuniões e diálogos com a gestora, 

professores e alunos para que tais atividades ocorressem da melhor maneira 

possível, numa perspectiva de crescimento intelectual de todos.  

Vale destacar que o trabalho não foi apenas de analisar os conceitos através 

dos questionários, mas estes foram de grande importância para a resolução das 

problemáticas da pesquisa e assim atingir aos objetivos propostos, através dos 

questionários que buscou-se tomar os rumos das vivências, sempre procurando 

estimular a capacidade crítica dos sujeitos envolvidos na pesquisa.  

Em conversas informais com os professores fica claro a vontade deles que a 

EA fosse trabalhada semanalmente e eles afirmam que instaurar a EA como 

disciplina seria uma forma de fazer isso. Todavia durante estes diálogos foi 

reforçado a necessidade do trabalho inter-transdisciplinar da EA. 

No contato inicial com os educandos, percebeu-se uma inibição por parte dos 

mesmos, todavia com o decorrer das atividades foi gratificante as relações 

recíprocas de comprometimento e foi notório a vontade de aprender de grande parte 

dos estudantes. Apesar de que percebia-se, às vezes, o cansaço de alguns, que 

informavam ter passado o dia trabalhando na pecuária e/ou agricultura.  

 Os resultados desta pesquisa foram extremamente interessantes, pois deixam 

claras as diferentes características e necessidades (sociocultural-econômico-

ambiental) dos estudantes da EJA, evidenciando assim o tamanho da 

responsabilidade de todos (docentes, gestores e demais funcionários) que compõe o 

CEJA e que trabalham com EJA na Paraíba e Brasil. 

Salienta-se ainda que quatro estudantes que iniciaram na pesquisa não 

estavam presentes no término, destes, dois foram para outras cidades em busca de 

emprego, um desistiu de estudar no CEJA por problemas particulares e o outro não 

estava presente e depois não quis responder ao questionário. 

Em suma foi extremamente prazeroso trabalhar no CEJA, a receptividade das 

pessoas, a prontidão em ajudar advinda da gestora e dos professores, a vontade de 

participar dos estudantes, fatores como estes foram os melhores estímulos. 

Compartilhar conhecimentos, histórias de vida, tristezas e alegrias com os 

estudantes do CEJA foi inenarrável.  
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Apêndice I - Modelo de protocolo de observação. 

 

Objetivo (s) da observação: 

 

 

Data da 

observação 

xxxxxxxxx

xxxxxx 

Local da 

observação 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Observações de campo (informações do cenário observado): 

 

 

Hora/mom

ento 

Elementos 

humanos 

presentes 

Descrição das atividades docentes 

Notas 

complementares 

e inferências 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx 
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Apêndice II. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do professor.  
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
Prezado (a) professor (a)_______________________________________________  
 

Esta pesquisa é sobre: EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências 

Ecopedagógicas em uma escola pública do Cariri Paraibano e será desenvolvida pelo 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 

Universidade Federal da Paraíba, prof. Myller Gomes Machado, sob a orientação do 

Professor PhD Francisco José Pegado Abílio.  

Os objetivos desta pesquisa consistem em: “Desenvolver uma EA Crítica como 

orientação teórico-metodológica para a efetivação de uma educação contextualizada 

para o bioma Caatinga na EJA de uma escola pública do Cariri Paraibano”; Analisar as 

percepções ambientais dos educandos, sobre Meio Ambiente, EA, conservação da 

biodiversidade e os problemas ambientais da Caatinga; Contribuir para a formação de 

cidadãos disseminadores da real necessidade de Conservação do Bioma Caatinga na 

região do cariri paraibano; Colaborar para a melhoria do processo educativo do semiárido 

paraibano a partir da produção de conhecimentos e emancipação dos sujeitos; Investigar 

como as temáticas MA e EA são contempladas nos componentes curriculares e como estas 

se materializam nas práticas pedagógicas no contexto de sala de aula da EJA. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para a desmistificação dos estereótipos 

acerca da Caatinga, como também a formação de cidadãos críticos, reflexivos e 

disseminadores da real necessidade de Conservação do Bioma. 

Neste sentido, solicitamos a sua colaboração para responder este questionário, 

como também no auxílio nas Vivências Ecopedagógicas que serão realizadas com os 

educandos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em 

eventos da área de Educação e Ciências Naturais e publicar em revista científica. Por 

ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 

pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 

desistir do mesmo, não sofrerá nenhuma intervenção.  

O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento.  

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

  

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Professor-Orientador 

São José dos Cordeiros, ______de _____________ de 2016. 
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Apêndice III. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do gestor escolar.  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
Prezado (a) Senhor (a) ___________________________________________, diretor (a) da 
Centro Educacional de Jovens e Adultos (CEJA), localizada na cidade de São José dos 
Cordeiros. 
 

Gostaríamos de solicitar sua autorização para a realização nessa Instituição de 
Ensino da pesquisa intitulada, " EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências eco-
pedagógicas em uma escola pública do Cariri Paraibano", a ser desenvolvida pelo 
pesquisador Myller Gomes Machado, Mestrando do Programa de Pós Graduação em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do 
Prof. Dr. Francisco José Pegado Abílio. 

A pesquisa tem como objetivo Desenvolver uma EA Crítica como orientação teórico-
metodológica para a efetivação de uma educação contextualizada para o bioma Caatinga na 
EJA de uma escola pública do Cariri Paraibano.  

Para isto, serão desenvolvidas atividades mensais na escola no turno da noite, onde 
os educandos participarão respondendo as perguntas a serem realizadas sob a forma de 
entrevistas (Grupo Focal) e aplicação de questionários. A entrevista será gravada para 
posterior transcrição. As atividades poderão ser registradas por meio de fotografias, sem 
que haja identificação das identidades dos sujeitos envolvidos em quaisquer publicações. 
Os dados coletados serão utilizados para da Dissertação do Mestrado para obtenção do 
título de Mestre e os resultados poderão ser divulgados em eventos e/ou revistas científicas. 

Informamos que esta pesquisa não oferece nenhum risco aos participantes e a 
escola e não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Gostaríamos de 
esclarecer que a participação é totalmente voluntária, podendo você, recusar-se a autorizar 
tal participação, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer 
dano ou prejuízo à sua pessoa ou à instituição. 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 
pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 
preservar a identidade dos participantes. Os benefícios esperados serão para influenciar na 
compreensão de mundo por parte dos educandos envolvidos na pesquisa, esperando obter 
a desmistificação dos estereótipos acerca da Caatinga, como também a formação de 
cidadãos críticos, reflexivos e disseminadores da real necessidade de Conservação do 
Bioma. Neste contexto, pretende-se que os discentes reflitam a cerca do que é ensinado 
nas disciplinas, que dialoguem e provocam os professores a cerca de sua práxis 
educacional, como também obter um panorama da contemplação da EA nos componentes 
curriculares e como estas se materializam nas práticas pedagógicas no contexto de sala de 
aula da EJA numa dimensão crítica, na busca de uma melhor compreensão referentes às 
temáticas ambientais numa perspectiva de emancipação dos sujeitos envolvidos.  

Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode contatar 
Myller Gomes Machado (pesquisador) no telefone 998311612 (myller-20@homail.com), ou 
entrar em contato com o Prof. Dr. Francisco José Pegado Abílio (orientador da pesquisa) 
(chicopegado@yahoo.com.br) no Centro de Educação, Departamento de Metodologia da 
Educação na Universidade Federal da Paraíba. 

A assinatura desse formulário de consentimento formaliza sua autorização para o 
desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados, como também a outras 
informações que poderão ajudar no trabalho de pesquisa. 

Declaro que após ter lido e compreendido as informações contidas neste termo, eu 
autorizo a realização desse estudo. E autorizo também os pesquisadores a utilizarem as 
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informações obtidas por meio dos documentos, desenhos, entrevistas, questionários, com a 
finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área da Educação.  

Autorizo a publicação do referido trabalho, de forma escrita podendo utilizar os dados 
da análise, como também a divulgação em eventos e/ou revistas científicas, estando ciente 
de que nada tenho a exigir pela minha autorização de participação na pesquisa. 

Declaro ainda ter lido e concordar com esse termo, que fui informado pelo 
responsável do estudo sobre as características e objetivos da pesquisa, bem como das 
atividades que serão realizadas na instituição a qual represento. 

Esta instituição está ciente de suas co-responsabilidades como instituição co-
participante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da 
segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infra-estrutura 
necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

Estou ciente que receberei uma cópia desse documento e que os pesquisadores 
estarão a minha disposição para qualquer esclarecimento que considere necessário em 
qualquer etapa da pesquisa.  

 
 

Eu,_________________________________________________________, declaro que fui 
devidamente esclarecido e concordo e autorizo a realização VOLUNTARIAMENTE da 
pesquisa realizada por MYLLER GOMES MACHADO e coordenada pelo Prof. Dr. 
FRANCISCO JOSÉ PEGADO ABÍLIO. 
 

___________________________________________________________________ 
Assinatura do Diretor(a) 

 
 

_____________________________________________________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 
_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Professor-Orientador 
 

São José dos Cordeiros, ______de _____________ de 2016. 
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Apêndice IV. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais.  
 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Sr.(a) pai/mãe ou responsável, 

Gostaríamos de solicitar sua autorização para a participação de seu filho(a) em 
nossa pesquisa intitulada, " EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências eco-
pedagógicas em uma escola pública do Cariri Paraibano ", a ser realizada no Centro 
Educacional de Jovens e Adultos. A pesquisa tem como objetivo Desenvolver uma EA 
Crítica como orientação teórico-metodológica para a efetivação de uma educação 
contextualizada para o bioma Caatinga na EJA de uma escola pública do Cariri Paraibano.  

Para isto a participação de seu filho(a) é muito importante, e se daria da seguinte 
forma: comparecimento as atividades mensais na escola acima citada no turno da noite, 
como também em responder as perguntas a serem realizadas sob a forma de entrevistas e 
aplicação de questionários. A entrevista será gravada para posterior transcrição. As 
atividades poderão ser registradas por meio de fotografias, sem que haja identificação das 
identidades das pessoas em quaisquer publicações. Os dados coletados serão utilizados 
apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas científicas.  

Informamos que esta pesquisa não oferece nenhum risco aos participantes e o Sr(a) 
não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras.  Gostaríamos de 
esclarecer que a participação de seu filho(a) é totalmente voluntária, podendo você: recusar-
se a autorizar tal participação, ou mesmo desistir a qualquer momento sem que isto acarrete 
qualquer dano ou prejuízo à sua pessoa ou à de seu filho(a). 

Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins desta 
pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a 
preservar a identidade, sua e a de seu (sua) filho(a). Os benefícios esperados são o 
aumento de nível de conscientização dos alunos, somando novas atitudes de cuidado com o 
meio onde vivem, proporcionando oportunidades de aquisição de novos conhecimentos, 
valores, atitudes e interesse ativo para protegê-lo e melhorá-lo. 
 

Caso você tenha mais dúvidas ou necessite maiores esclarecimentos, pode contatar 
Myller Gomes Machado (pesquisador) no telefone 998311612 (myller-20@homail.com), ou 
entrar em contato com o Prof. Dr. Francisco José Pegado Abílio (orientador da pesquisa) 
(chicopegado@yahoo.com.br) no Centro de Educação, Departamento de Metodologia da 
Educação na Universidade Federal da Paraíba. 

A assinatura desse formulário de consentimento formaliza sua autorização para o 
desenvolvimento de todos os passos anteriormente apresentados, como também a outras 
informações que poderão ajudar no trabalho de pesquisa. 

Todos os participantes receberão uma cópia desse Termo devidamente preenchida e 
assinada. 

 
Declaro que após ter lido e compreendido as informações contidas neste termo, eu 

autorizo meu filho(a) em participar desse estudo. E autorizo os pesquisadores a utilizarem 
as informações obtidas por meio dos documentos, desenhos, entrevistas, questionários, 
com a finalidade de desenvolver trabalho de cunho científico na área da Educação.  

Autorizo também a publicação do referido trabalho, de forma escrita podendo utilizar 
os dados da análise. Como também a divulgação em eventos e/ou revistas científicas, 
estando ciente de que nada tenho a exigir pela minha autorização de participação na 
pesquisa. 
 
Eu,_________________________________________________________, portador do 

RG________________________, declaro que fui devidamente esclarecido e concordo e 

 

mailto:myller-20@homail.com
mailto:chicopegado@yahoo.com.br
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autorizo meu filho(a) em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa realizada por MARIA 

ANDRÊSA DA SILVA e coordenada pelo Prof. Dr. FRANCISCO JOSÉ PEGADO ABÍLIO. 

______________________________________________________________ 
Assinatura do Pai/Mãe ou Responsável 

 
_____________________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
 

_____________________________________________________________________ 
Assinatura do Professor-Orientador 

 

Eu,_____________________________________________________declaro que recebi 

todas as explicações sobre esta pesquisa e concordo em participar da mesma, desde que 

meu pai/mãe (responsável) concorde com esta participação. 

 

 

___________________________________________________________________ 
Assinatura do aluno menor de idade 

 

 

São José dos Cordeiros, ______de_____________de 2016. 
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Apêndice V. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o educando. 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Prezado (a) Aluno (a)_______________________________________________  
 

Esta pesquisa é sobre: EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências 
Ecopedagógicas em uma escola pública do Cariri Paraibano e será desenvolvida pelo 
Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 
Universidade Federal da Paraíba, prof. Myller Gomes Machado  

O objetivo geral deste estudo consiste em: “Desenvolver uma EA Crítica como 
orientação teórico-metodológica para a efetivação de uma educação contextualizada 
para o bioma Caatinga na EJA de uma escola pública do Cariri Paraibano”. Neste 
sentido, solicitamos a sua colaboração para responder este questionário, como também no 
auxílio nas Vivências Ecopedagógicas que serão realizadas com os educandos, como 
também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 
Educação e Ciências Naturais e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação 
dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 
não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas 
pelo Pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento 
desistir do mesmo, não sofrerá nenhuma intervenção.  
O pesquisador estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 
necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 
consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 
que receberei uma cópia desse documento.  

 
__________________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

CONTATO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
Informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador Myller Gomes 
Machado 
Telefone: (83) 998311612 E-mail: myller-20@hotmail.com 
Endereço (Setor de Trabalho): Sala 16 do Ambiente dos professores, Departamento 
de Metodologia da Educação (DME) - Centro de Educação (CE) da Universidade 
Federal da Paraíba,Campus I – João Pessoa-PB. 

  
___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Professor-Orientador 

São José dos Cordeiros, ______de _____________ de 2016. 
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Apêndice VI. Questionário do perfil sociocultural aplicado ao docente. 
 

QUESTIONÁRIOS – DOCENTES 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

 

QUESTIONÁRIO (1) SOCIOCULTURAL PEDAGÓGICO DO PROFESSOR 

 
Identidade de Gênero: (     )Homem  (      )Mulher  (     )  (     ) Transgênero 
 
Expressão do Gênero: (    ) Masculino (       ) Feminino (      ) Andrógeno 
 
Orientação Sexual: (  )Heterossexual  (  )Homossexual  (  )Bissexual 

 

Identidade Étnico-racial: (   )Indígena  (   )Negro  (   )Branco  (   )Amarelo  (   )Pardo                   
(   )Outra:_____________________________________________________________  

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA (Pedagógico, Técnico, Graduação, Especialização, Mestrado, 

Doutorado):  

 
1) Há quantos anos você leciona? Que disciplina (s) você leciona?  
 

Ensina em outra escola, ou exerce ou atividade? Sim (   ) Não (   ) 
 
Carga Horária (semanal): __________________ 
 
2) Atualmente Leciona no:  
( ) Ensino Fundamental - 1 ao 4 ano  
( ) Ensino Fundamental - 5 ao 9 ano  
( ) Ensino Médio  
( ) EJA 
 
3) As condições didáticas da sua escola são: 

 boas (  ); poderiam ser melhores (  ); ruins (   ); excelentes (   ). Justifique. 

   

4) Que Métodos e Técnicas de Ensino-Aprendizagem (inclua os recursos áudio-visuais, 

paradidáticos, etc.) você utiliza em sala de aula na EJA? 

 

5) Você exercita a AFETIVIDADE e DIALOGICIDADE com seus alunos em sala de aula na 

EJA? Justifique.  
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6) Você gostaria de mudar alguma coisa nas suas aulas atuais um melhor aprendizado dos 

conteúdos da EJA? Justifique.  

 
7) São oferecidos Cursos de Formação Continuada de Docentes na escola (deve incluir 
aqui os cursos voltados a EJA)?  
 
( ) Não ( ) Sim.  
 
Quais são esses projetos (ou programas de formação, ou quais Temáticas)?  

E que temas vocês gostariam que fossem abordados? 
 
 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Apêndice VII. Questionário das percepções ambientais aplicado ao docente. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
 

 
 QUESTIONÁRIO 2 

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES NO E SOBRE O AMBIENTE 

 

Identidade de Gênero: (     )Homem  (      )Mulher  (     )  Transgênero 

Qual a sua idade: _____________ Tempo de Docência: ________________ 

 

1) No seu ponto de vista o que vem a ser MEIO AMBIENTE ?  

 

2) Você poderia apresentar um CONCEITO para as categorias descritas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) abaixo listadas: 
 
 (a) Multidisciplinaridade, (b) Pluridisciplinaridade (c) Interdisciplinaridade,                       
 
 
(d) Transdisciplinaridade  
 
3) Você conhece os PCN? Quais são os TEMAS TRANSVERSAIS propostos pelos PCN 
que você trabalha com seus alunos em sala de aula?  
 

4) Existe na sua escola algum momento onde professores e funcionários se reúnem para 
conhecer e trabalhar os PCN?  
(    ) Sim  (    ) Não  
Em caso de Sim, Quem se envolve nessas reuniões?:  
( ) Só os professores da sua disciplina,  
( ) Só os professores, mas de todas as disciplinas,  
( ) Professores, alunos e demais funcionários,  
( ) Professores, demais funcionários e a direção,  
( ) Toda a comunidade escolar e pais de alunos.  
 

5) Para você, o que vem a ser EDUCAÇÃO AMBIENTAL?  

 
6) Para você, o que vem a ser DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?  

 

7) Conceitua o termo AGRICULTURA FAMILIAR? 
 
 

8) O que significa pra você a palavra SEMIÁRIDO? Apresente algumas características para 
essa REGIÃO.  

 



172 
 

 
 
9) Você poderia listar pelo menos 03 VEGETAIS (plantas) TERRESTRES típicos 
(endêmicos) da Caatinga?  

 
10) Você poderia listar pelo menos 03 ANIMAIS TERRESTRES típicos  (endêmicos) da 
Caatinga? 
 
11) Você poderia listar pelo menos 03 VEGETAIS AQUÁTICOS típicos (endêmicos) da 
Caatinga?  
 
12) Você poderia listar pelo menos 03 ANIMAIS AQUÁTICOS típicos (endêmicos) da 
Caatinga? 
 
 
13) Em sua opinião, quais os principais IMPACTOS AMBIENTAIS (Problemas ambientais) 
que tem ocorrido no Semiárida e Caatinga na sua região? 

 
14) Para você, o que seria ter QUALIDADE DE VIDA no seu município? 
 
15) Você já participou de cursos de FORMAÇÃO CONTINUADA na área de Educação 
Ambiental e-ou Meio Ambiente?  
( ) Não  
( ) Sim. Quais?_____________________________________________________________  

16) Você já Trabalhou (ou executou Projetos, Ações) de EDUCAÇÃO AMBIENTAL com 
os seus alunos? (      ) Sim  (       ) Não 
        
         Se SIM, que tipo de Educação Ambiental foi trabalhada? 
(   ) Conceitual, para aprender o conceito. 
(   ) Comemorativa, apenas no Dia do Meio Ambiente, etc. 
(   ) Conservacionista, estimulando para conservar a Caatinga 
(   ) Crítica, estimulando o aluno a pensar criticamente e refletir acerca dos problemas locais-
regionais-globais.  
(   ) Outra, qual?  
 
E o que o levou a trabalhar (e como trabalhou) este tipo de Educação Ambiental? 
 
17) Quais problemas você encontra para trabalhar a Temática Ambiental, ou estes não 
existem? 
( ) Não tem dificuldades  
( ) Dificuldades de acesso às informações (materiais didáticos)  
( ) Desinteresse por parte dos alunos  
( ) Falta de apoio por parte da direção da escola onde trabalha  

( ) Outros 

18) Você conhece alguma UNIDADE DE CONSERVAÇÃO da Caatinga no Cariri? O que 
seria para você uma RPPN? Qual a importância dessas áreas de conservação para a região 
do Cariri? 
19) O que seria uma EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA O SEMIÁRIDO (Caatinga) 
Paraibano? 

 
 

MUITO OBRIGADO PELA CONTRIBUIÇÃO 
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Apêndice VIII. Questionário do perfil sociocultural aplicado aos educandos. 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE  
 

QUESTIONÁRIO 01 
Perfil Sócio - Econômico - Cultural  

 
 
Turma (série): ______________     Idade: _____________________ 
 

Identidade de Gênero: (     )Homem  (      )Mulher   (     ) Transgênero 

Expressão do Gênero: (    ) Masculino (       ) Feminino (      ) Andrógeno 

Orientação Sexual: (  )Heterossexual  (  )Homossexual  (  )Bissexual 

 
Ocupação fora da escola (Curso informática, língua estrangeira? Pratica esportes? Faz 
parte de grupo cultural – música, teatro? Etcc...):  
 
VOCÊ TRABALHA? Ajuda sua família (na agricultura, comércio, ou outra atividade, Quais?): 
 
 
01) Para você, o que seria AGRICULTURA FAMILIAR? 
 

02) A escolaridade de seus pais (ou responsáveis) é: 

(   )Ensino Fundamental (completo ou incompleto) 

(   )Ensino Médio (completo ou incompleto)    

(   )Ensino Superior (completo ou incompleto) 

 

03) A RENDA MENSAL da sua “família” é de aproximadamente: 

(  ) Até R$788,00 (um salário mínimo).    

(  ) De R$788,00  até  R$1576,00 (até 2 salários).                                        

(  ) De R$1.576,00 até R$3.152,00 (de 2 à 4 salários mínimos).    

(  ) Mais de R$3.152,00 (mais de 4 salários mínimos). 

 
04) O que levou (quais motivos) a você estudar na EJA? 
 
 
05) O que a EJA tem contribuído em sua vida?  
 
06) Você tem vontade de fazer um curso superior após concluir o Ensino Médio na EJA? 
 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO 
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Apêndice IX. Questionário das percepções ambientais aplicado aos Educandos. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO 

AMBIENTE  
 
 

QUESTIONÁRIO 02 - Discente 
 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA O SEMIÁRIDO 
(BIOMA CAATINGA) 

 
 
Turma (série): ______________      Idade: _____________________ 
 
 

Identidade de Gênero: (     )Homem  (      )Mulher   (     ) Transgênero 

 
1 - No seu ponto de vista, o que vem a ser MEIO AMBIENTE? 

 
2 - Para você, o que vem a ser EDUCAÇÃO AMBIENTAL? 
 
3 - Como você definiria a CAATINGA. Você tem orgulho de morar nesta região? 

 
4 - O que significa para você a palavra SEMIÁRIDO? Apresente algumas características 
para essa REGIÃO.  
 
5 - Você poderia listar pelo menos 03 VEGETAIS (PLANTAS) TERRESTRES típicos 
(endêmicos) da Caatinga?  

 
6 - Você poderia listar pelo menos 03 ANIMAIS TERRESTRES típicos (endêmicos) da 

Caatinga? 
 

7 - Você poderia listar pelo menos 03 VEGETAIS AQUÁTICAS típicos (endêmicos) da 
Caatinga?  

 
8 - Você poderia listar pelo Mmenos 03 ANIMAIS AQUÁTICOS típicos (endêmicos) da 

Caatinga? 
 
9 -  Em sua opinião, quais os principais impactos ambientais (Problemas ambientais) que 
tem ocorrido no Semiárido e Caatinga na sua região? 
 

10 - Para você, o que seria DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 
 
11 - Para você, o que seria ter QUALIDADE DE VIDA no seu município? 
 
12 - Você conhece a RPPN FAZENDA ALMAS? Qual a importância dessa Unidade de 
conservação para a região do Cariri? 

 
MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO 
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Apêndice X. Roteiro da primeira Vivência Ecopedagógica denominada Clarificação e 
contextualização de conceitos realizada na Centro Educacional de Jovens e Adultos, na 
cidade de São José dos Cordeiros-PB. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências ecopedagógicas em uma escola 
pública do Cariri Paraibano 
 
Tema da oficina: Clarificação e contextualização de conceitos  
 
Duração: 03h00min.  
 
Público Alvo: Educandos do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino 
Médio  
 
Objetivos  

 Oferecer subsídios conceituais, históricos e técnico-pedagógicos para o desenvolvimento 
da Educação Ambiental;  

 Discutir e contextualizar os conceitos de EA, EA Crítica, Meio Ambiente, Caatinga, 
Desenvolvimento Sustentável, dentre outros; 

 Sensibilizar os educandos sobre a importância de atuarem como multiplicadores 
ambientais nos diversos espaços que estes atuam; 

 
Conteúdo abordado  
 

 Clarificação e contextualização de conceitos: EA, EA Crítica, Meio Ambiente, Caatinga, 
Desenvolvimento Sustentável, Ecologia, Preservação, Conservação, dentre outros.  
 

Estratégia metodológica/ Recursos didáticos utilizados  

 Exposição dialogada;  

 Vídeos educativos;  

 Momentos de sensibilização e de integração;  
 
Avaliação  

 Contínua, formativa e orientadora a partir de diálogos, discussões e participações da 
atividade, durante a realização do Jogo dos Conceitos e através do texto produzido pela 
estudantes na técnica Explosão de ideias.  

 
Execução da Vivência: 
 

MOMENTOS ATIVIDADE DURAÇÃO 
Momento 1 Explosão de ideias 10 minutos 
Momento 2 Exposição sobre o tema 60 minutos 
Momento 3 Exibição de vídeos (Especial da Caatinga e A 

complexidade e a ligação dos processos) 
20 minutos 

Momento 4 Discussão sobre os aspectos mais pertinentes 
dos vídeos 

15 minutos 

Momento 5 Dinâmica: Jogo dos Conceitos 30 minutos 
Momento 6 Produção Textual  30 minutos 
Momento 7 Encerramento e comentários finais sobre a 

vivência 
15 minutos 
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Apêndice XIII. Roteiro da Terceira Vivência Ecopedagógica denominada Do todo para as 
partes, entendendo o local na qual habito (Planeta Terra, Brasil, Semiárido brasileiro e 
o Bioma Caatinga, realizada na Centro Educacional de Jovens e Adultos, na cidade de São 
José dos Cordeiros-PB. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências ecopedagógicas em uma escola 
pública do Cariri Paraibano 
 
Tema da oficina: Do todo para as partes, entendendo o local na qual habito (Planeta 
Terra, Brasil, Semiárido brasileiro e o Bioma Caatinga. 
 
Duração: 03h00min.  
 
Público Alvo: Educandos do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino 
Médio  
 
Objetivos  

 Discutir e contextualizar o local na qual habitamos numa perspectiva global-regional-local;  

 Identificar a localização em que os educandos vivem, partindo do todo par as partes; 

 Sensibilizar a cerca da necessidade de valorizar o local na qual habito;   

 
Conteúdo abordado  
 

 A Via Láctea, o planeta Terra, as regiões semiáridas do Mundo, do Brasil, o Bioma 
Caatinga do Brasil, a Caatinga da Paraíba, do Cariri Paraibano e da cidade de São José 
dos Cordeiros.  

 
 

Estratégia metodológica/ Recursos didáticos utilizados  

 Exposição dialogada;  

 Vídeos educativos;  

 Momentos de sensibilização e de integração;  

 Jogo Conhecendo a Caatinga.  
 
Avaliação  

 Contínua, formativa e orientadora a partir de diálogos, discussões e participações da 
atividades.  
 

Execução da Vivência: 
 

MOMENTOS ATIVIDADE DURAÇÃO 
Momento 1 Introdução: Relembrando vivências anteriores  30 minutos 
Momento 2 Exposição sobre o tema 60 minutos 
Momento 3 Exibição de vídeos (A Natureza Está Falando, 

O homem no semiárido paraibano) 
15 minutos 

Momento 4 Discussão sobre os aspectos mais pertinentes 
dos vídeos 

15 minutos 

Momento 5 Jogo: Conhecendo a Caatinga 30 minutos 
Momento 6 Apresentação de Vídeo Final – Vidas Cheias e 

Vidas Secas 
10 minutos 

Momento 7 Encerramento e comentários finais sobre a 
vivência 

20 minutos 
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Apêndice XIV. Roteiro da Quarta Vivência Ecopedagógica denominada Flora e Fauna do 
Bioma Caatinga: as interrelações e interdependências dos seres vivos, realizada na 
Centro Educacional de Jovens e Adultos, na cidade de São José dos Cordeiros-PB. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências ecopedagógicas em uma escola 
pública do Cariri Paraibano 
 
Tema da oficina: Flora e Fauna do Bioma Caatinga: as interrelações e 
interdependências dos seres vivos  
 
Duração: 03h00min.  
 
Público Alvo: Educandos do 7º e 8º ano do Ensino Fundamental e 1ª série do Ensino 
Médio  
 
Objetivos  

 Discutir e contextualizar a cerca da flora e fauna do bioma Caatinga;  

 Listar os principais vegetais e animais da Caatinga e suas interrelações e dependências 
entre si e com o humano; 

 Sensibilizar a cerca da necessidade conservação da flora e fauna numa perspectiva 
complexa e sistêmica.  

 
Conteúdo abordado  
 

 Características gerais da flora da Caatinga; as principais espécies de vegetais existentes, 
plantas medicinais; Características gerais da fauna da Caatinga; as principais espécies 
de animais existentes; animais “amaldiçoados” e “sagrados”; doenças transmitidas por 
animais; caça predatória.  

 
 

Estratégia metodológica/ Recursos didáticos utilizados  

 Exposição dialogada;  

 Vídeos educativos;  

 Momentos de sensibilização e de integração;  

 Jogo: O que é o que é – flora; Jogos das espécies endêmicas e não-endêmicas - animais 
 
Avaliação  

 Contínua, formativa e orientadora a partir de diálogos, discussões e participações nas 
atividades.  
 

Execução da Vivência: 
 

MOMENTOS ATIVIDADE DURAÇÃO 
Momento 1 Introdução: Relembrando vivências anteriores  30 minutos 
Momento 2 Exposição sobre o tema 60 minutos 
Momento 3 Jogo das espécies endêmicas e não-endêmicas 

- animais 
30 minutos 

Momento 4 Apresentação de Vídeo – Os animais têm razão 15 minutos 
Momento 5 Discussão sobre os aspectos mais pertinentes 

do vídeo 
10 minutos 

Momento 6 Jogo: O que é o que é – flora 20 minutos 
Momento 7 Encerramento e comentários finais sobre a 

vivência 
15minutos 
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Apêndice XV. Roteiro da quinta Vivência Ecopedagógica denominada As Unidades de 
Conservação: a importância da RPPN Fazenda Almas para a manutenção da biodiversidade 
do Cariri paraibano, realizada no Centro Educacional de Jovens e Adultos, na cidade de São 
José dos Cordeiros-PB. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências ecopedagógicas em uma escola 
pública do Cariri Paraibano 
 
Tema da oficina: As Unidades de Conservação: a importância da RPPN Fazenda Almas 
para a manutenção da biodiversidade do Cariri paraibano 
 
Duração: 02h30min.  
 
Público Alvo: Educandos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino 
Médio  
 
Objetivos  

 Discutir e contextualizar a cerca das Unidades de Conservação, com enfoque para o 
bioma Caatinga;  

 Listar os principais Unidades de Conservação que ocorrem no estado da Paraíba, que 
enfoque na RPPN Fazenda Almas  

 Sensibilizar a cerca da necessidade conservação dos seres bióticos e abióticos numa 
perspectiva complexa e sistêmica.  

 
Conteúdo abordado  
 

 A importância do pensar e agir numa dimensão do desenvolvimento sustentável; conceito 
de Unidades de Conservação, os dois tipos de Unidades de Conservação; as principais 
unidades de conservação no bioma Caatinga e no estado da Paraíba; a importância da 
RPPN Fazenda Almas para o Cariri paraibano.  
 

Estratégia metodológica/ Recursos didáticos utilizados  

 Exposição dialogada;  

 Vídeos educativos;  

 Momentos de sensibilização e de integração;  

 Jogo: palavras cruzadas.  
 
Avaliação  

 Contínua, formativa e orientadora a partir de diálogos, discussões e participações nas 
atividades.  
 

Execução da Vivência: 
 

MOMENTOS ATIVIDADE DURAÇÃO 
Momento 1 Introdução: Relembrando vivências anteriores  30 minutos 
Momento 2 Exposição e reflexão sobre sobre o tema 60 minutos 
Momento 3 Apresentação de Vídeo – Paródia em 

homenagem a RPPN fazenda Almas 
05 minutos 

Momento 4 Discussão sobre os aspectos mais pertinentes 
do vídeo 

10 minutos 

Momento 5 Jogo: palavras cruzadas 30 minutos 
Momento 6 Encerramento e comentários finais sobre a 

vivência 
15minutos 
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Apêndice XVI. Roteiro da sexta Vivência Ecopedagógica denominada Desenvolvimento 
Sustentável contextualizado para a Convivência no/com Semiárido, realizada no Centro 
Educacional de Jovens e Adultos, na cidade de São José dos Cordeiros-PB. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências ecopedagógicas em uma escola 
pública do Cariri Paraibano 
 
Tema da oficina: Desenvolvimento Sustentável contextualizado para a Convivência no/com 
Semiárido 
 
Duração: 03h00min.  
 
Público Alvo: Educandos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino 
Médio  
 
Objetivos  

 Discutir, conceituar e contextualizar o termo desenvolvimento sustentável e educação 
para convivência; 

 Apresentar técnicas que podem ser utilizadas para a convivência com o Semiárido;   

 Sensibilizar a cerca da necessidade conservação dos seres bióticos e abióticos numa 
perspectiva complexa e sistêmica.  

 
Conteúdo abordado  
 

 A importância do pensar e agir numa dimensão do desenvolvimento sustentável; 
Conceitos de EA, DS e educação para convivência; técnicas que podem ser utilizadas 
para a convivência com o Semiárido.  

 
Estratégia metodológica/ Recursos didáticos utilizados  

 Exposição dialogada;  

 Vídeos educativos;  

 Momentos de sensibilização e de integração;  

 Leitura, produção e apresentação de cordéis e poemas.  
 
Avaliação  

 Contínua, formativa e orientadora a partir de diálogos, discussões e participações nas 
atividades.  
 

Execução da Vivência: 
 

MOMENTOS ATIVIDADE DURAÇÃO 
Momento 1 Introdução: Apresentação de vídeo e revisão 

das vivências anteriores. 
20 minutos 

Momento 2 Exposição e reflexão sobre sobre o tema 60 minutos 
Momento 3 Apresentação e discussão de animação 10 minutos 
Momento 4 Leitura, produção e apresentação de cordéis e 

poemas 
60 minutos 

Momento 5 Apresentação de vídeo final 10 minutos 
Momento 6 Reflexão e discussão sobre o vídeo e 

encerramento 
20 minutos 
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Apêndice XVII. Roteiro da sexta Vivência Ecopedagógica denominada Estudo do Meio na 
RPPN Fazenda Almas, realizada na RPPN Fazenda Almas, localizadas entre as cidades de 
São José dos Cordeiros-PB e Sumé-PB.. 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências ecopedagógicas em uma escola 
pública do Cariri Paraibano 
 
Tema da oficina: Estudo do Meio na RPPN Fazenda Almas. 
 
Duração: 04h00min.  
 
Público Alvo: Educandos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino 
Médio. 
 
Objetivos  

 Conceituar e contextualizar as espécies de animais e vegetais que ocorre naquel local 
com as que ocorrem no bioma Caatinga; 

 Discutir numa perspectiva complexa e crítica a importância da RPPN Fazenda Almas 
para a manutenção dos sujeitos que vivem em seu contorno; 

 Realizar um estudo do meio na RPPN Fazenda Almas 

 
Conteúdo abordado  
 

 Vegetais e animais da RPPN Fazenda Almas; a importância da conservação daquela 
reserva numa dimensão sistêmica.  

 
Estratégia metodológica/ Recursos didáticos utilizados  

 Exposição dialogada;  

 Estudo do Meio; 

 Trilha interpretativa. 
 
Avaliação  

 Contínua, formativa e orientadora a partir de diálogos, discussões e participações nas 
atividades.  
 

Execução da Vivência: 
 

MOMENTOS ATIVIDADE DURAÇÃO 
Momento 1 Viagem para a RPPN Fazenda Almas 60 minutos 
Momento 2 Diálogo inicial na sede da RPPN 3 lanche 30 minutos 
Momento 3 Trilha interpretativa 120 minutos 
Momento 4 Reflexão final 30 minutos 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



181 
 

Apêndice XVIII. Roteiro da Exposição científica cultural denominada  Bioma Caatinga e EA: 
por um ensino contextualizado para EJA realizada na Centro Educacional de Jovens e 
Adultos, na cidade de São José dos Cordeiros-PB. 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTEXTUALIZADA PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) NO BIOMA CAATINGA: Vivências pedagógicas em uma escola 
pública do Cariri Paraibano 
 
Tema da vivência: Exposição científica cultural: Bioma Caatinga e EA: por um ensino 
contextualizado para EJA 
 
Duração: 03h30min.  
 
Público Alvo: Todos os educandos do CEJA, de outras escolas e cidadãos 
Cordeirenses.  
 
Objetivos  

 Discutir e contextualizar, a partir de atividades lúdicas; o bioma Caatinga e a EA;  

 Sensibilizar a cerca da necessidade conservação do bioma e importância do 
conhecimento emancipatório para agir criticamente na sociedade numa perspectiva 
complexa e sistêmica.  

 
 
Avaliação  

 Contínua, formativa e orientadora a partir de diálogos, discussões e participações nas 
atividades.  
 

Execução da Vivência: 
Horário Atividade Descrição 

13:30 

 
Abertura oficial do evento 

Recepção dos convidados; Discurso da 
gestora  da escola, da secretaria de 
educação do municipio e do pesquisador 
para os presentes na exposição;  

14:00 
 

Apresentação do grupo de dança; 
 

Momento cultural: grupo dança e realiza 
coreografias de músicas típicas do 
Nordeste; 

14:30 
Apresentação de peça teatral 

sobre a importância do fruto Umbu 
Exibição de slides (PowerPoint) produzidos 
pelos educandos por meio de data show; 

15:00 

Apresentação das paródias, teatro 
de fantoches e peças teatrais 

elaboradas pelos alunos Parada 
para o almoço 

Educandos cantaram as paródias 
elaboradas, encenaram as peças e 
realizaram o teatro de fantoches; 

15:30 
 

Abertura das salas para visitação 
Apresentação dos trabalhos elaborados 
pelos educandos; visitação do público às 
salas; 

17:00 
Encerramento Agradecimento aos presentes; mensagem 

de encerramento; discurso da gestora. 
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Apêndice XIX. Folder da Exposição científica cultural denominada  Bioma Caatinga e EA: 
por um ensino contextualizado para EJA realizada na Centro Educacional de Jovens e 
Adultos, na cidade de São José dos Cordeiros-PB. 
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Apêndice XX. Jogo dos conceitos da Caatinga realizada na Vivência Ecopedagógica 
denominada Do todo para as partes, entendendo o local na qual habito (Planeta Terra, 
Brasil, Semiárido brasileiro e o Bioma Caatinga, no Centro Educacional de Jovens e Adultos, 
na cidade de São José dos Cordeiros-PB. 
 

 
Fonte: Dados do autor 
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Apêndice XXI. Jogo das espécies endêmicas e não endêmicas que ocorreu na vivência 
denominada de Flora e Fauna do Bioma Caatinga: as interrelações e interdependências 
dos seres vivos realizada na Centro Educacional de Jovens e Adultos, na cidade de São 
José dos Cordeiros-PB. 

 
 
Flora e Fauna do Bioma Caatinga: as interrelações e interdependências dos seres vivos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animais que não ocorrem 

na Caatinga 

Animais típicos da 

Caatinga 
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Apêndice XXII. Jogo das “palavras cruzadas” que ocorreu na vivência denominada de 
Unidades de Conservação: a importância da RPPN Fazenda Almas para a manutenção 
da biodiversidade do Cariri paraibano realizada na Centro Educacional de Jovens e 
Adultos, na cidade de São José dos Cordeiros-PB. 

 
ATIVIDADE “JOGO DAS PALAVRAS CRUZADAS” 

 
2 Grande área de vida formada por um complexo de ecossistemas com características 
homogêneas 

3 Sigla de "Reserva Particular do Patrimônio Natural".  
7 Bioma que ocupa a maior parte da região semiárida. 
8 Nome de uma fazenda que é uma RPPN no cariri paraibano.  
9 Impacto ambiental bastante comum na Caatinga. 
16 Referente a animais. 
17 Ausência de chuva durante um longo período de tempo. 
18 Sigla de “Área de Preservação Ambiental”. 
19 A incapacidade do ser humano em lidar com a estiagem causa uma situação de 
___________ 

20 Região do semiárido paraibano que apresenta baixíssimos índices pluviométricos. 
21 Organismos representantes da flora. 
Nível de organização em Ecologia que corresponde a vários organismos de uma mesma 
espécie. 
23 Sigla de "Sistema Nacional de Unidades de Conservação".  
24 Organismo que ocorre apenas em dada área região geográfica. 

25 Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada  

26 Sigla de “Área de Preservação Permanente”. 
27 Sigla de “Estudo de Impacto Ambiental”. 
28 Árvore bastante comum na Caatinga, que apresenta bela floração. 
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ATIVIDADE “JOGO DAS PALAVRAS CRUZADAS” 

 
8→9↓ 

    
1↓4→ 

  
18↓         10↘    

   ←23  
  

             

             ←22   2↓   11↓ 

               27→     

  16↑  15→         26↓       

                   ←19 

       20↓             

 12→                  ←28 

               
 

 
 

  

13→                    

                   ←17 

14→
               21↑     

       24→    25↑         

 6↑7→                ←3↑5   

 

Dicas: a primeira letra da palavra situa-se onde aparece o número. As letras seguem na 

direção da seta. Assim, podemos ter palavras na horizontal (da esquerda para a direita ou da 

direita para a esquerda), vertical (de cima pra baixo ou de baixo pra cima) ou diagonal. 

Acentos e sinais não são considerados. Em caixas divididas cabem duas letras. Os quadrados 

na cor cinza não serão preenchidos por letra alguma. 
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Apêndice i. Certificado de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba. 

 
 

 


