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RESUMO 

 

Louredo, Romulo Germano dos Santos. Sustentabilidade e energia 

renovável: mais que uma teoria. 2016. 47 f. Produto Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016 

 

O presente trabalho busca refletir sobre a elaboração e o desenvolvimento 

das atividades na turma 801 na Escola Municipal Omar Faria Alfradique no 

município de Silva Jardim, interior do estado do Rio de Janeiro. Foram 

desenvolvidas atividades voltadas para as questões ambientais, em especial o 

conceito de desenvolvimento sustentável e subtópicos como as fontes 

alternativas de energia e o lixo. O projeto partiu da análise de um questionário 

para verificar o que os estudantes sabiam a respeito do tema e as suas 

possibilidades de aplicação prática. Assim o projeto foi desenvolvido com os 

estudantes após discussões e questionamentos levantados com a leitura de 

textos e filmes escolhidos por sua temática. Por fim, foram elaborados cartazes 

para serem pregados na escola com a finalidade de informar os outros 

estudantes da importância de se preservar o meio ambiente.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Escola Municipal Omar Faria Alfradique se localiza no município de 

Silva Jardim, interior do estado do Rio de Janeiro, no bairro chamado Cidade 

Nova estando próximo ao centro da cidade. O município de Silva Jardim fica as 

margens da BR 101, uma das mais importantes do país, entre os municípios de 

Rio Bonito e Casimiro de Abreu, fazendo fronteira, ainda, com o município de 

Araruama.  

Apesar de estar localizado em uma posição estratégica, como já foi citado 

a cidade fica as margens de umas das estradas mais importantes do país, o 

município exerce uma função essencialmente rural, com potencial turístico ainda 

não totalmente explorado. Assim há poucas oportunidades de emprego e as que 

existem não necessita de uma mão de obra muito qualificada. Desse modo há 

uma grande dificuldade em demostrar para os estudantes que a “educação 

formal” pode ser uma maneira de mudar sua situação sócio econômica bem 

como ser um meio de transformação da sociedade em que vivem. 

Ao mesmo tempo, a infraestrutura de transporte intermunicipal, que 

poderia fazer a população (principalmente para os estudantes) pudessem ter 

contato com outras realidades, é precária e com elevado valor. Vale ressaltar 

que até cerca de dois anos o município não contava com uma infraestrutura de 

transporte intramunicipal, o que deixava partes do município isoladas, e/ou tendo 

maior contato com outras cidades (como os moradores do bairro de Aldeia Velha 

que tem maior contato, devido à proximidade, com o município de Casimiro de 

Abreu), tal quadro se mitigou quando o atual prefeito criou uma empresa de 

transporte municipal oferecendo linhas gratuitas que mesmo assim, segundo os 

moradores, não passam regularmente. 

A escola Omar foi inaugurada a aproximadamente 20 anos, com apenas 

6 salas, para atender as séries iniciais do ensino fundamental. Em 2005 recebeu 

obras de reforma e ampliação, passando a receber alunos do 6° ao 9° ano. O 

colégio foi batizado para homenagear uma antiga professora da cidade, que, 

também, pertencia a uma das mais “importantes” famílias da região, os 

Alfradique. 

Hoje a escola conta com quase cem professores divididos entre os turnos 

da manhã e da tarde – até o ano passado a escola oferecia a Educação de 

Jovens e Adultos, EJA, que em 2015 parou de ser ofertado por determinação da 
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secretaria de educação. Completa o quadro de funcionários aproximadamente 

40 profissionais de apoio, entre porteiros, inspetores de alunos, merendeiras e 

auxiliares de serviços gerais. Entre os professores a maioria é composta por 

funcionários efetivos com poucas carências, sendo elas supridas, por horas 

extras oferecidas a professores efetivos. A mesma relação não se obtém quando 

se analisa o quadro de profissionais de apoio onde a maior parte deles é 

composta por profissionais contratados, principalmente por indicação política. 

Na escola são atendidos alunos desde a educação infantil até o nono ano 

do ensino fundamental fazendo um total de mais de 800 alunos. Convivem no 

mesmo ambiente crianças de 4 anos até adolescentes entre 16 e 17 anos de 

idade com diferentes níveis sócio econômicos, porém a maior parte dos alunos 

se enquadra nas camadas mais pobres da sociedade. Estando ela inserida em 

uma comunidade carente onde há a presença do tráfico de drogas. Alguns 

alunos são dependentes químicos e outros estão inseridos na criminalidade 

fazendo com que nesse ano dois alunos tenham sido presos e outros estão em 

acompanhamento pelo Ministério Público e Conselho Tutelar por envolvimento 

com o crime organizado. Como em todas as escolas do município o ingresso na 

rede municipal se dá através do contato direto da família na secretaria da escola. 

A organização curricular segue o modelo da Secretaria Estadual de 

Educação chamado de Currículo Mínimo e segundo a secretaria municipal a 

organização curricular própria está em estudo e deve entrar em vigor no início 

do ano letivo de 2016. Apesar de ser uma escola antiga ela não apresenta um 

Projeto Político Pedagógico (PPP) que está sendo elaborado pela atual gestão 

da escola. 

A estrutura física da escola é composta de 16 salas de aula, uma sala de 

informática, uma biblioteca, refeitório, sala de professores, sala de recursos, 

além da secretaria e da direção. Porém cabe ressaltar algumas informações: a 

sala de informática não é utilizada pois é necessário que haja uma adequação 

da infraestrutura elétrica da escola e da rua para suportar o volume de energia 

dependida; a biblioteca não é aberta aos estudantes para empréstimos de livro 

por não haver um profissional capacitado para isso bem como ela servir como 

sala para projetos, como o “mais educação”; outro ressalto importante é que até 

bem pouco tempo atrás não havia uma sala de professores. A escola conta ainda 

com alguns recursos didáticos como rádio, 3 televisões, aparelho de DVD e 
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recentemente foram adquiridos alguns mapas. A escola contava, também, com 

um equipamento de projeção digital, data show, doado pelo Ministério da 

Educação, que se encontra quebrado e mais recentemente um novo foi adquirido 

com recursos próprios. 

Na cidade de Silva Jardim, também, se encontra uma represa para 

captação e distribuição de água – a Lagoa de Juturnaíba. A lagoa de Juturnaíba 

é uma lagoa natural localizada entre os municípios de Silva Jardim e Araruama, 

sendo a maior parte da mesma (cerca de 70%) se localizando no território de 

Silva Jardim (Fonte: http://www.silvajardim.rj.gov.br/site/index.php/turismo/284-

lagoa-de-juturnaiba). Na década de 1980 a lagoa foi ampliada com a construção 

da barragem rio São João e a lagoa passou a abastecer os municípios da região 

dos lagos. Hoje a capitação e a distribuição de água estão sobre 

responsabilidade do “Grupo Águas do Brasil”.  

Nesse contexto o ensino das questões relativas ao desenvolvimento 

sustentável é um importante instrumento de conscientização para a preservação 

do meio ambiente. E, além disso, a sociedade como um todo tem enfrentado 

graves problemas de cunho ambiental que podem trazer graves consequências. 

Grandes períodos de seca em alguns lugares, volume de chuva além do 

normal em outros. Informações como essas estão se tornando cotidianas nos 

noticiários dos diversos meios de comunicação, bem como nas salas de aula por 

todo o mundo. A causa desse processo é consenso em toda a parte: o 

aquecimento global ocasionado pelo nosso modelo de sociedade que está se 

tornando cada vez mais insustentável. Mas o que se pode fazer diante de tal 

quadro? Melhor, o que a sociedade atual pode fazer para contribuir para um 

futuro diferente para ela e para seus descendentes?  

Para responder essas e outras perguntas foi cunhado o termo 

desenvolvimento sustentável sendo este uma alternativa ao atual modelo 

enérgico (que é extremamente degradante) apresentou-se a energia renovável. 

Mas muitas vezes esses termos/elementos parecem algo distante e levanta mais 

dúvidas do que soluções. Assim é necessário formar as atuais gerações para 

que apoiadas em termos práticos possam ser capazes de serem agentes de 

transformação, nem que seja transformação de sua realidade local. 

 

 

http://www.silvajardim.rj.gov.br/site/index.php/turismo/284-lagoa-de-juturnaiba
http://www.silvajardim.rj.gov.br/site/index.php/turismo/284-lagoa-de-juturnaiba
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2. OBJETIVOS 

Diante da realidade dos fatos e das consequências que podem, e vão, 

afetar a humanidade, principalmente os menos favorecidos, o presente trabalho 

busca entre outras coisas fomentar nos estudantes da escola pública uma 

conscientização e da importância da questão ambiental e da sustentabilidade no 

cotidiano de cada um.  

Assim ele tem por objetivo geral: 

 Compreender o tema sustentabilidade e sua importância para a 

sociedade. 

 Fomentar a consciência ecológica nas práticas diárias dos 

estudantes; 

     E como objetivos específicos: 

 Desenvolver práticas “alternativas” de ensino; 

 Estimular a aprendizagem dos conteúdos através de instrumentos 

didáticos diferenciados; 

 Demonstrar que a sustentabilidade é possível através de pequenos 

atos cotidianos; 

 Demonstrar possibilidades no campo da energia renovável;  

 Apresentar alternativas existentes em relação ao que fazer com o 

lixo. 
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3. JUSTIFICATIVA 

O projeto se desenvolveu com o oitavo ano (turma 801) da Escola 

Municipal Omar Faria Alfradique, no município de Silva Jardim. A turma 

escolhida para o desenvolvimento do trabalho apresenta grandes desafios. 

Desafios que vão além da relação ensino x aprendizagem. Esta turma está 

inserida em um contexto de pobreza e exclusão sócio econômica, que se reflete 

em suas avaliações e constantes reprovações. Desse modo a turma é composta 

quase que exclusivamente de alunos repetentes e que demonstram pouco 

interesse pelo estudo ou pela escola, muitas vezes, um e outro. Alguns deles 

são usuários de entorpecentes e estão inseridos no tráfico de drogas. Nesse 

sentindo, entendo que, é função do professor, em especial o professor de 

geografia, estimular a formação de uma pessoa, não só acadêmica, como 

também, como agentes capazes de compreender o ser humano em suas 

diversas faces (biológica, psicológica e social) assim favorecer a formação de 

cidadãos críticos e aptos para atuar e dialogar em diversos assuntos.  

Assim a construção lúdica do conhecimento, por meio dos debates, 

conversas, filmes, textos, reportagens, entre outros, busca chamar os 

estudantes para serem protagonistas em sua construção coletiva do 

conhecimento, rompendo com o ensino tradicional. Isto pode se mostrar uma 

valiosa arma à ser utilizada no contexto da turma 801 da referida escola para 

incentivar/estimular o aprendizado “formal”, bem como estimular todo ambiente 

escolar. Um aprendizado que ultrapasse os muros da escola sendo amplamente 

utilizado e discutido com toda a sociedade. 

Ensino, que dessa maneira, forme cidadãos conscientes de seu papel na 

sociedade sendo capazes de intervir no espaço geográfico de maneira a 

contribuir positivamente para um “futuro” diferente. Cidadãos atuantes não só no 

que diz respeito ao assunto tratado neste projeto, mas sejam atuantes, também, 

em outras questões que envolvam diferentes aspectos que, até mesmo, “fujam” 

da educação formal.  

Nesse sentido o tema transversal da sustentabilidade foi escolhido por ser 

um artificio que permita esse processo lúdico da construção do conhecimento 

através de diversas fontes de informação, ao mesmo tempo em que necessita 

do desenvolvimento de um pensamento crítico para compreender de suas 

interrelações, ou seja, a relação entre o homem e a natureza, entre o homem e 
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o homem, a natureza e a natureza. Diversas interações que não podem ser 

deixadas de lado no processo de desenvolvimento do conhecimento pois fazem 

parte da complexidade deste tipo de estudo. 

O município de Silva Jardim tem buscado incentivar o setor de turismo 

ecológico (o slogan descrito no site da prefeitura é “Silva Jardim: TURISMO 

NOSSA VOCAÇÃO” - http://www.silvajardim.rj.gov.br/site/). Desse modo a 

preservação ambiental é um conceito que deve ser explorado para que, ao 

menos, haja a permanência de um meio de subsistência para a população local 

que, em parte, depende dos dividendos oriundos dessa atividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.silvajardim.rj.gov.br/site/
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4. METODOLOGIA 

 

O projeto consiste em apresentar o tema sustentabilidade para os alunos 

do oitavo ano da Escola Municipal Omar Faria Alfradique a partir de uma série 

de filmes (documentários, animações e clipes musicais) e textos em papel 

produzidos por diferentes grupos, nacionais ou estrangeiros. Entre uma 

apresentação e outra dos diferentes gêneros de vídeos e textos, foram discutidas 

com os estudantes questões apresentadas em cada uma das apresentações dos 

vídeos e textos ao mesmo tempo que foram levantadas e discutidas novas 

perguntas originadas do pensamento dos alunos acerca do assunto proposto. 

Como avaliação prévia foi elaborado questionário para aferir o nível de 

conhecimento dos estudantes à cerca do tema a ser trabalhado com eles. Esse 

questionário continha diversas questões em formato de múltipla escolha e 

discursiva. Esse instrumento foi concebido pelo professor com o objetivo de obter 

informações capazes de contextualizar o nível de conhecimento e interesse dos 

estudantes sobre o tema e conduzir o processo didático a ser desenvolvido. 

Essas mesmas perguntas, ao final do projeto foram refeitas pelos próprios 

alunos, a fim de se ter um parâmetro e realizar uma comparação entre o 

conhecimento prévio e posterior. 

O primeiro questionário foi dirigido aos 17 alunos presentes no dia da aula 

(a turma conta com poucos estudantes, um total de 22 alunos no diário, sendo 

que temos duas alunas evadidas por motivo de gravidez e um estudante 

transferido para outra unidade escolar) após uma conversa onde foi apresentado 

as propostas do projeto e sua fundamentação.  

O questionário foi reapresentado aos alunos na aula subsequente ao 

último filme apresentado e discutido. Porém, desta vez, estavam presentes 

apenas 16 dos 17 estudantes que fizeram. Os dois questionários foram 

preenchidos sem a interferência do professor, deixando-os livre para responder 

da forma que mais lhes fosse conveniente, sendo exigido, apenas, o uso de 

caneta para responder. 

O desenvolvimento do trabalho se iniciou após um a conversa com os 

estudantes quando foram apresentadas as bases do conceito de 

sustentabilidade e sua importância, foi oferecido para a leitura e discussão o 

texto “Carta escrita no ano de 2070” 
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(http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=3168#ixzz3stakbIom – anexo 1) 

onde o autor apresenta uma situação hipotética catastrófica em que se encontra 

a sociedade daquela época: e assim mostrar como o planeta pode ficar caso não 

haja uma mudança no modelo de desenvolvimento. Meio ambiente destruído; 

queda brusca na expectativa de vida; deformações genéticas; falta de água; 

chuvas ácidas. São pequena amostra das consequências dos danos ambientais 

apresentados no texto em questão. Assim, com a apresentação de choque, 

foram levantadas perguntas relativa ao tema: 

 Qual o futuro de nossa sociedade? 

 Qual o comportamento do ser humano que está levando a essa 

situação? 

 Como os alertas para cuidar do meio ambiente são importantes? 

 O que se pode fazer para mudar esse quadro? 

Figura 1 - Alunos reunidos para leitura e discussão do texto 

 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=3168#ixzz3stakbIom
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Figura 2: Grupo de alunos lendo e discutindo o texto. 

 

Fonte: O autor. 

O primeiro filme apresentado foi a animação de Steve Cutts intitulada 

“MAN” (https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU) publicado no site 

youtube em 21 de dezembro de 2012. Este filme foi escolhido por sintetizar a 

trajetória de desenvolvimento / destruição do ser humano e como isso se reflete 

na paisagem e no espaço geográfico. Cutts é um “ilustrador e animador britânico 

que baseia sua arte na criação de peças que criticam severamente a sociedade 

high tech consumista abordando a destrutividade da natureza humana [...]” (site 

OBVIUS, acessado em 28/11/2015 - 

http://lounge.obviousmag.org/ideias_de_guerrilha/2015/10/steve-cutts.html).  

Nesse curta-metragem foram levantados temas relacionados a: 

 Comportamento do ser humano frente ao ambiente; 

 Destruição e a morte de animais e plantas; 

 Pesquisas cientificas realizadas com animais; 

 Produtos químicos usados na produção de alimentos; 

 Volume (pilhas) de lixo;  

 Poluição. 

Após as conversas sobre esse primeiro momento, ainda na mesma aula, 

foi passado a versão dublada do curta-metragem “história das coisas” (The story 

of stuff - https://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk). Produzido pela 

Tides Foundation, grupo que tem por objetivo fomentar a sustentabilidade 

https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU
http://lounge.obviousmag.org/ideias_de_guerrilha/2015/10/steve-cutts.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q3YqeDSfdfk
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mundial 

(https://www.tides.org/community/projectdirectory/show/project/single/title/funde

rsworkgroup-for-sustainable-production-and-consumption/). Nesse 

documentário de vinte e um minutos (o que apresenta maior duração entre os 

filmes selecionados) é apresentado, ou melhor, revelado todos os agentes 

envolvidos em todas as etapas produtivas, desde a extração da matéria prima 

até o seu descarte, muitas vezes inadequado. E demonstra que o atual sistema 

se “move” de forma linear, ou seja, como se os recursos fossem inesgotáveis, 

enquanto que vive-se em um ambiente onde não é permitido tal modelo 

produtivo. Busca chamar a atenção, também, para a atuação conjunta de 

governos e empresas para a construção de uma sociedade consumista. 

Nesse filme foram levantadas as seguintes questões: 

 Atuação do governo em favor das empresas; 

 Sociedade consumista; 

 Produção de químicos; 

 Real valor dos produtos; 

 Relação de trabalho; 

 Destruição causada pela extração de matéria prima; 

 Produção de lixo e o seu destino;  

 Alternativas ao atual modelo produtivo. 

Para finalizar essa parte, como última atividade do dia, aonde foi 

trabalhado de modo geral, o tema desenvolvimento sustentável foi apresentado 

o clipe musical “Respire” (https://www.youtube.com/watch?v=MD_xWIkPQN0), 

da banda francesa Mickey 3D. Formada em 1997 a banda Mickey 3D busca 

alertar em suas músicas sobre a questão ambiental. Em “Respire” não é 

diferente. A letra da música faz uma reflexão contando a história da humanidade 

e como o mundo era diferente (o presente da música é um futuro onde o meio 

ambiente está destruído, parecido como o que foi retratado na “Carta escrita no 

ano de 2070” (http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=3168#ixzz3stakbIom) 

apresentada aos alunos anteriormente). Em seu clipe uma menina corre e brinca 

na natureza em meio a campos, bosques com animais, lagos. Tudo parece 

normal até a parte final do clipe aonde aparece uma câmera de vídeo presa em 

uma árvore e o sol se apaga (um grande refletor de estúdio) e é mostrado que 

https://www.tides.org/community/projectdirectory/show/project/single/title/fundersworkgroup-for-sustainable-production-and-consumption/
https://www.tides.org/community/projectdirectory/show/project/single/title/fundersworkgroup-for-sustainable-production-and-consumption/
https://www.youtube.com/watch?v=MD_xWIkPQN0
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=3168#ixzz3stakbIom
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tudo era uma ilusão. Uma ficção, montada como um parque de diversões e 

quando o tempo acaba é hora de uma outra criança que estava na fila brincar e 

que a menina deveria sair mesmo a contra gosto. 

Foram suscitadas questões relacionadas: 

 Sobre o futuro de filhos e netos; 

 Quem realmente poderia usufruir dos “brinquedos” do futuro; 

 Quem eram os grandes responsáveis pela destruição da natureza;  

 A tristeza que pode se tornar a realidade em um futuro não muito 

distante. 

Figura 3: Alunos assistindo a um dos filmes apresentados. 

 

Fonte: O autor 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável abre um leque com diversas 

opções de temas que servem de apoio e complemento. Temas que podem ser 

estudados em separados mas que perfazem um mesmo tema central. Pode-se 

citar: as fontes alternativas de energia; o consumo consciente; formas 

alternativas de se lidar com o lixo; tratamento de resíduos; entre tantos outros. 

A título deste projeto foram escolhidos os subtemas energia renovável e 

formas alternativas de se lidar com o lixo. Estes subtópicos foram abordados 

com os estudantes pois fazem parte do cotidiano de cada pessoa e a sociedade 

contemporânea luta para mitiga-los. Assim a ciência busca uma nova matriz 

energética capaz de suprir as necessidades humanas sem afetar tanto o meio 
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ambiente como a atual, ao mesmo tempo que luta para criar formas de se utilizar 

das milhões de toneladas de lixo que são produzidas todos os dias ao redor do 

mundo. 

Uma semana depois, na aula seguinte, foi introduzido o subtema do 

projeto, energia sustentável, para isso foi mostrado o desenho “De onde vem?” 

(https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc), produzido pelo governo 

federal brasileiro e apresentado pelas redes públicas de televisão. Nesse 

episódio Kika, menininha que é a personagem principal do desenho, se pergunta 

de onde vem a energia. A partir daí é rapidamente apresentado diferentes formas 

de se obter a energia utilizada no dia a dia. Então foram levantadas as seguintes 

indagações: 

 Como a energia é produzida? 

 Quais as consequências da maneira pela qual a energia é obtida? 

 As fontes alternativas de energia são viáveis?  

Ao buscar um aprofundamento maior sobre o tema energia passou-se a 

reflexão do uso do petróleo como fonte da mesma surgindo, assim, perguntas 

relacionadas à sua origem e o porquê dele ser considerado um combustível 

fóssil.  

Para tentar responder os questionamentos surgidos durante a reflexão 

com a turma foi passado uma animação feita pela ONG Akatu. A Akatu tem por 

objetivo promover o “consumo consciente para um futuro sustentável” 

(http://www.akatu.org.br/). A produção intitulada “De onde vem para onde vai o 

petróleo” (https://www.youtube.com/watch?v=8Ft4vYSAx4M) mostra a origem 

do petróleo como combustível fóssil, e como seus derivados são amplamente 

utilizados no cotidiano de cada um. 

A partir disso novas questões surgiram, tais como: 

 Petróleo como fonte de energia não renovável; 

 Poluição causada pelo excessivo uso de seus derivados; 

 Perigo durante a extração do petróleo;  

 Lixo. 

Em um determinado momento da produção do Instituto Akatu destaca a 

questão do lixo como um problema a ser enfrentado pela sociedade, 

principalmente ligado aos derivados do petróleo por demorarem bastante tempo 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc
http://www.akatu.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=8Ft4vYSAx4M
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para se dissiparem na natureza. Assim os estudantes se mostraram 

interessados em saber mais a respeito do lixo, e seu destino. 

Desse modo, introduziu-se o outro subtema do trabalho, o lixo1. Foram 

apresentados aos estudantes questões relacionadas a produção e ao descarte 

dos resíduos sólidos. Foi focado em um primeiro momento a produção de lixo 

nas casas de cada um e se aquele “lixo” realmente não tinha mais nenhuma 

utilidade. Para exemplificar que muito do que é jogado fora ainda tem alguma 

serventia, ou mesmo pode servir de alimentos para ouras pessoas foi passado 

o documentário “Ilha das Flores” 

(https://www.youtube.com/watch?v=KAzhAXjUG28). Com roteiro e direção de 

Jorge Furtado a produção de 1989 apresenta uma localidade na região 

metropolitana de Porto Alegre (capital do Rio Grande do Sul) chamada de Ilha 

das Flores. Esse local era utilizado como depósito de lixo e lá conviviam pessoas 

e animais “disputando” a mesma comida, onde os animais (porcos) levam 

vantagem, pois eles são de propriedade de uma pessoa “com dinheiro”. Assim, 

foram levantadas questões relativas: 

 O que realmente é lixo; 

 O volume de lixo produzido diariamente pela sociedade;  

 Dinheiro dominando a sociedade, acima das pessoas. 

Após a primeira discussão sobre o filme anterior, continuou-se as 

conversas sobre a questão de lixo foi apresentado um filme onde são 

demonstrados e explicado a política dos 3 R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar - 

http://www.reviverde.org.br/3rs.html). Esse vídeo foi publicado em março de 

2013 por integrantes da Incubadora de Economia Solidária – IPES, Incubadora 

de Projetos em Economia Solidária da UFRN – CERES/Currais Novos 

(https://www.youtube.com/watch?v=E2nMZnQpHNg). Além de apresentar o 

conceito são mostrados exemplos do que pode ser feito com o lixo produzido por 

cada um. Desse modo, diversas questões foram debatidas, tais como: 

 Diferentes coisas que podem ser feitas com o lixo; 

 Atitudes que podem ser feitas em casa para modificar o volume de 

lixo; 

                                                           
1 Lixo aqui entendido como: “tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. É 

qualquer material sólido originado em trabalhos domésticos e industriais, e que é eliminado.” 
(http://www.significados.com.br/lixo/) 

https://www.youtube.com/watch?v=KAzhAXjUG28
http://www.reviverde.org.br/3rs.html
https://www.youtube.com/watch?v=E2nMZnQpHNg
http://www.significados.com.br/lixo/
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 Falta de informações sobre os locais de descarte de certos lixos; 

 Falta de informações sobre a coleta seletiva. 

Finalizando as apresentações de vídeos e a parte mais teórica do projeto, 

foi apresentada uma reportagem produzida pela Rede Bandeirantes de televisão 

como episódio de uma série de reportagens sobre o lixo e exibida no “Jornal da 

Noite” quatro anos atrás (https://www.youtube.com/watch?v=JWYmwZLlQ20). 

Nesse vídeo foi mostrado o exemplo de uma pequena cidade na Holanda onde 

a questão do descarte do lixo é tratado com grande importância e 

responsabilidade apresentando regras claras e multas pesadas para aqueles 

que as desobedecerem. Deixando visível a responsabilidade de cada uma das 

partes envolvidas (produtores, vendedores e consumidores). Nesse contexto os 

estudantes apreciaram elementos do tipo: 

 Existe uma outra possibilidade para o tratamento do lixo; 

 O papel do governo na organização da cidade; 

 Que as empresas e o comércio são, também, responsáveis pelo 

lixo que é produzido pelos produtos produzidos e vendidos por eles. 

Essas discussões norteadas pelos diferentes vídeos tornaram-se a base 

para o desenvolvimento de um processo de intervenção na escola. Como ideia 

inicial tinha-se pensado na confecção de uma maquete iluminada por um gerador 

eólico, mostrando então a viabilidade desta forma de obtenção de energia. 

Porém durante o desenvolvimento das atividades e as conversas em sala de 

aula esse objetivo foi sendo transformado e adaptado as realidades e sugestões 

dadas pelos alunos. 

Assim deu-se prioridade na construção de cartazes alertando para a 

necessidade de transformação dos hábitos de todos para a construção de um 

futuro diferente. Um futuro onde todos possam compartilhar de elementos 

presentes atualmente na sociedade e que estão ameaçados graças a ação 

predatória do ser humano. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWYmwZLlQ20
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Figura 4: Alunos confeccionando cartazes. 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Alunos confeccionando cartazes 2. 

 

Fonte: O autor 
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Figura 6: Cartaz. 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Cartaz 2. 

 

Fonte: O autor 
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Figura 8: Cartaz 3. 

 

Fonte: O autor 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

A sociedade hoje enfrenta grandes desafios, tais como: combater a 

pobreza e a fome, enfrentar a desigualdade econômica e social, eliminar os 

preconceitos, entre outros. Um dos enfrentamentos que atinge mais diretamente 

a sociedade é a questão do “desenvolvimento sustentável”. 

Desde a Primeira Revolução Industrial o ser humano tem intensificado sua 

ação sobre a natureza. E, consequentemente, a degradação da mesma. A 

humanidade tem poluído o meio ambiente tanto que está chegando a um ponto 

sem volta. Sobre esse assunto Vensentini (1997) afirma: 

 

A atual “crise ecológica” nos mostra que há um desequilíbrio nas 

relações entre a sociedade moderna e natureza, e a inquirição da 

origem desse fato nos conduz a uma concepção de natureza enquanto 

recurso, o que ocorreu na ‘revolução tecno-ciêntifico’ do século XVI e 

XVII (VENSENTINI, 1997 p. 10). 

 

A comunidade científica concorda que caso não haja uma mudança 

drástica nessa relação entre a sociedade moderna e a natureza em pouco tempo 

as mudanças ocorridas em nosso planeta não permitirão a existência da vida 

como a conhecemos. Assim o debate sobre esse assunto tem adquirido um 

caráter de urgência para frear, ou mesmo, reverter seus efeitos que a médio e 

longo prazo podem dificultar, ou impedir, a continuidade da vida humana. 

Vensentini reafirma a importância que a questão ecológica adquiriu neste 

último século, comparando com outras postas nos séculos anteriores: 

 

Serge Moscovitti (1968, p.6) fez uma afirmação que nos parece 
essencial para entendermos a contemporaneidade: o século XVIII 
colocou a questão política (da liberdade e da república), o século XIX 
a social (socialismo, movimento operário) e o século XX a problemática 
ecológica (VENSENTINI, 1997 p. 16) 
 

Para englobar estas e ouras questões foi cunhado o termo 

“DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”, ou, simplesmente, 

SUSTENTABILIDADE. 

Segundo o site da WWF Brasil o conceito de desenvolvimento sustentável 

é:  

[...] o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração 
atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das 
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futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos 
para o futuro. 
(http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/dese
nvolvimento_sustentavel/ acessado em 14 de novembro de 2015) 

 
Essa definição foi criada pela comissão para o Meio Ambiente da ONU 

para atender as necessidades, discutir e propor meios de harmonizar dois 

objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental.  

Esse conceito pode adquirir várias faces, uma delas é apresentada pela 

professora Bertha K. Becker (2009) onde é discutido os efeitos políticos desse 

conceito entendido como: 

 

Emergindo como proposta de cooperação internacional com base em 
nova relação sociedade-natureza, o desenvolvimento sustentável, tal 
como exposto no relatório de BRUNTLAND (1987) é uma feição 
específica da Geopolítica contemporânea. Ela é reveladora da 
revalorização da dimensão política do espaço e dos conflitos a ela 
inerentes em várias escalas geográficas. (BECKER, 2009). 
 
 

Assim o desenvolvimento sustentável é hoje alvo de interesses ligados a 

grupos políticos que envolvem os grandes grupos integrantes de nossa 

sociedade: a sociedade civil, o governo e as empresas. O espaço antes tido 

apenas como “natural” tornasse político diante dessa nova feição. Todos os 

atores envolvidos buscando a melhor forma de adequar a sustentabilidade com 

seus interesses particulares. E, em muitos casos, conflitando entre si e deixando 

de lado o bem comum. 

Dessa forma, a questão ambiental assume, nas palavras de Becker: 

 

[...]que o desenvolvimento sustentável não se resume na 
harmonização da relação economia-ecologia, nem a uma questão 
técnica. Ela representa um mecanismo de regulação do uso do 
território que, à semelhança de outros, tenta ordenar a desordem 
global. (BECKER, 2009 p 295) 
 

E ela completa: 

 

[...] o desenvolvimento sustentável constitui à face territorial de uma 
nova racionalidade logística, a versão contemporânea dos modelos de 
ordenamento do território (BECKER, 1993)”. (BECKER, 2009 p 295) 
 
 

Percebe-se a importância dada ao conceito de sustentabilidade nesse 

momento que emerge uma “nova racionalidade”. Racionalidade esta imposta 
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pela atual constituição político-social da sociedade contemporânea.  Com isso, 

o entendimento, a discussão e as proposições são tão importantes para a 

conscientização de toda a sociedade. A escola é, portanto, o lócus da 

reprodução desse conceito. 

Para tal feito, e de tamanha importância, a escola enfrenta um grande 

desafio pois não se trata apenas de transmitir conteúdos mas tentar promover 

uma nova conduta que interferirá não só no âmbito escolar mas em toda vida do 

estudante bem como no de sua família. 

Os desafios que serão enfrentados durante esse processo são 

explicitados ainda na introdução do PCN – Meio Ambiente (Parâmetro Curricular 

Nacional, desenvolvido com os Temas Transversais): 

 

São grandes os desafios a enfrentar quando se procura direcionar as 
ações para a melhoria das condições de vida no mundo. Um deles é 
relativo à mudança de atitudes na interação com o patrimônio básico 
para a vida humana: o meio ambiente. 
Os alunos podem ter nota 10 nas provas, mas, ainda assim, jogar lixo 
na rua, pescar peixes-fêmeas prontas para reproduzir, atear fogo no 
mato indiscriminadamente, ou realizar outro tipo de ação danosa, seja 
por não perceberem a extensão dessas ações ou por não se sentirem 
responsáveis pelo mundo em que vivem. (BRASIL 1997 p 169) 

 

O processo de fomentar uma consciência ambiental, ou nas palavras da 

professora Bertha Becker, “consciência ecológica” – segundo ela “consciência 

ecológica corresponde a preocupação legítima com a crise ambiental” 

(BECKER, 2009). Assim essa consciência consiste em algo além da transmissão 

de conhecimento, mas perpassa por uma mudança de valores das pessoas. 

Valores, estes, que foram cultivados durante anos no seio familiar de cada um. 

Assim é necessário trazer a percepção de que existe uma nova relação 

sociedade / natureza emergindo a partir das práticas de alguns grupos. Onde se 

percebe que a atual modelo de reprodução da sociedade está em crise e que as 

consequências a médio e longo prazo podem ser desastrosas para o ser 

humano. Além de reconhecer que o causador desses fenômenos é o próprio 

homem. 

De acordo com o PCN: 

 

A problematização e o entendimento das consequências de alterações 
no ambiente permitem compreendê-las como algo produzido pela mão 
humana, em determinados contextos históricos, e comportam 
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diferentes caminhos de superação. Dessa forma, o debate na escola 
pode incluir a dimensão política e a perspectiva da busca de soluções 
para situações como a sobrevivência de pescadores na época da 
desova dos peixes, a falta de saneamento básico adequado ou as 
enchentes que tantos danos trazem à população. 
A solução dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez 
mais urgente para garantir o futuro da humanidade e depende da 
relação que se estabelece entre sociedade/natureza, tanto na 
dimensão coletiva quanto na individual. (BRASIL 1997, p 169) 

 

O Ministério da Educação brasileiro (MEC) tem se preocupado bastante 

em promover esse conteúdo e trabalha-lo de maneira ampla e integrada não 

restringindo-o a uma única matéria, sabendo que nenhum conteúdo específico 

teria total autonomia para abranger todas as vertentes que podem ser 

desenvolvidas.  

Nesse contexto o PCN 1997 p 169 afirma: 

 

[...] Por essas razões, vê-se a importância de incluir Meio Ambiente nos 
currículos escolares como tema transversal, permeando toda prática 
educacional. É fundamental, na sua abordagem, considerar os 
aspectos físicos e biológicos e, principalmente, os modos de interação 
do ser humano com a natureza, por meio de suas relações sociais, do 
trabalho, da ciência, da arte e da tecnologia. (BRASIL 1997 p 169) 

 

Mais à frente o PCN 1997, p 193 e 194 reafirma esse caráter transversal 

dado ao tema. Segundo o MEC: 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais os conteúdos de Meio 
Ambiente foram integrados às áreas, numa relação de 
transversalidade, de modo que impregne toda a prática educativa e, ao 
mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da questão 
ambiental, visualizando os aspectos físicos e histórico-sociais, assim 
como as articulações entre a escala local e planetária desses 
problemas. (BRASIL 1997, p 193) 
Trabalhar de forma transversal significa buscar a transformação dos 
conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, 
sempre vinculados à realidade cotidiana da sociedade, de modo que 
obtenha cidadãos mais participantes. Cada professor, dentro da 
especificidade de sua área, deve adequar o tratamento dos conteúdos 
para contemplar o Tema Meio Ambiente, assim como os demais 
Temas Transversais. Essa adequação pressupõe um compromisso 
com as relações interpessoais no âmbito da escola, para haver 
explicitação dos valores que se quer transmitir e coerência entre estes 
e os experimentados na vivência escolar, buscando desenvolver a 
capacidade de todos para intervir na realidade e transformá-la, tendo 
essa capacidade relação direta com o acesso ao conhecimento 
acumulado pela humanidade. (BRASIL 1997, p 193 e 194) 
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Ao dialogar o que está posto no PCN com os escritos de José Willam 

Vensentini (1997) pode-se observar um pensamento que norteia os dois escritos 

relacionados às mudanças que devem ocorrer na sociedade e a importância 

delas no contexto atual. Vensentini (1997) afirma: 

 

“De fato, não é possível em nossos dias quaisquer projetos de 
reestruturação societária radical que não leve em conta as relações 
entre a sociedade e a natureza. Qualquer utopia ou projeto 
revolucionário ao estilo de Rousseau ou Marx, entre outros, deve 
incorporar a natureza como questão [...], como dilema a ser pensado 
em conjunto com o futuro do social, como fator que coloca 
objetivamente limites ao ideal de progresso e a própria noção de 
consumo e necessidade.” (VENSENTINI, 1997 p. 17) 

 

Assim, o repensar as atuais práticas da sociedade, dando origem a um 

novo modelo de desenvolvimento, é necessária para que haja uma 

transformação “radical” e assim criar meios para a continuidade da vida do ser 

humano no planeta. 

Nessa linda de pensamento o trabalho de intervenção no ambiente 

escolar, por menor que pareça, é fundamental para a disseminação de novos 

pensamentos e conceitos capazes de reorganizar o entorno de cada um.  
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6. RESULTADOS  

Hoje o tema sustentabilidade é um dos mais falados e comentados na 

mídia, pois já está se enfrentando as consequências de séculos de exploração 

indiscriminada do meio ambiente. Secas em alguns lugares, grandes chuvas em 

outros; rios permanentemente contaminados por diversos químicos; cidades 

cercadas por uma densa névoa de poluição oriundas de veículos e fábricas. 

Mas será que os estudantes do oitavo ano sabem algo a respeito desse 

tema e de suas consequências? Para responder essa e outras perguntas foi 

aplicado um questionário estruturado sem a necessidade de identificação do 

aluno. Durante a aula onde estavam presentes 17 estudantes, eles foram 

questionados sobre os conceitos de sustentabilidade, de fontes alternativas de 

energia e lixo e aqui será apresentado um resumo dos dados obtidos.  

O primeiro objetivo do questionário foi identificar o interesse e a 

compreensão dos alunos sobre o tema e, especificamente, sobre o significado 

dado a ideia de sustentabilidade bem como sobre subtemas que seriam 

abordados no decorrer do trabalho. 

Na primeira parte do questionário foi perguntado diretamente sobre o 

termo sustentabilidade e depois sobre alguns assuntos associados a este 

conceito como fontes alternativas de energia e lixo que, também, foram 

desenvolvidos com os mesmos.  

Neste primeiro momento podemos ver que a maioria dos estudantes 

pesquisados, 76% deles já ouviram falar, de alguma forma, sobre o tema (ou 

mesmo apenas a palavra) sustentabilidade. Enquanto que a minoria, 24%, nunca 

havia ouvido falar sobre ele.  
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Gráfico 1: Resposta à pergunta sobre o termo sustentabilidade 

 

Fonte: O autor 

 

Porém quando perguntados sobre o significado do termo sustentabilidade 

os valores se invertem. A maioria dos estudantes da turma não sabem o 

significado da palavra, 88%, enquanto que a minoria, 12%, diz saber o seu 

significado, no entanto, nenhum dos alunos que responderam saber o significado 

do termo soube explicar o que é. 

 

Gráfico 2: Conhecimento do significado do termo sustentabilidade 

 

Fonte: O autor 

76%
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OUVIRAM FALAR NO TERMO 
SUSTENTABILIDADE

SIM Não

12%

88%

SIGNIFICADO DO TERMO SUSTENTABILIDADE

SIM NÃO
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Os estudantes foram perguntados se de 0 a 10 qual nota dariam a si 

mesmo a respeito do conhecimento deles sobre o tema. Assim temos a seguinte 

variação das respostas: 

 

Gráfico 3: Autoavaliação 

  

Fonte: O autor 

 

Assim podemos perceber que a maioria deles se concentra nas notas 

mais baixas do gráfico. Mas se observamos com mais atenção pode-se perceber 

que uma determinada quantidade de estudantes responderam ter “nota 10” ou 

uma nota maior que “5”, esses valores contrastam com as respostas dadas 

anteriormente. Isso pode ser explicado pela própria “identidade” da questão: “De 

zero da dez (0 – 10) qual nota você daria para o seu conhecimento a respeito do 

tema SUSTENTABILIDADE. Onde 0 corresponde a nenhum conhecimento e 10 

corresponde a um alto nível de conhecimento.” (Questionário no apêndice 1). 

Como é uma pergunta auto avaliativa muitos se sentiram “a vontade” em se dar 

uma nota alta. Isso pode ser confirmado ao citar uma frase dita por um aluno 

durante a aplicação do questionário. Ele disse: “quem está me dando a nota sou 

eu... logo vou me dar uma nota alta”, e ele marcou 10. 

Para finalizar esse primeiro momento sobre o tema sustentabilidade foi 

perguntado se eles sabiam se na cidade onde eles moravam havia alguma “ação 

em favor da sustentabilidade” a grande maioria, 94%, respondeu que não sabia 

se a cidade promovia algo em favor do tema e apenas 6% afirmou saber que 

existe algo feito a respeito. Porem quando perguntado “o que era feito” verificou-

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

R
ES

P
O

ST
A

NOTA

RESPOSTA



35 
 

se ser uma noção errada sobre o assunto, pois ao observar a resposta escrita 

verifica-se a seguinte resposta: “nas igrejas, ajudam as pessoas com alimentos 

e roupas etc...”. Dessa forma pode-se inferir que houve uma confusão entre os 

conceitos de sustentabilidade e caridade. 

Dentro da temática geral deste trabalho foram escolhidos para serem 

desenvolvidos em conjunto questões relativas a dois itens associados à 

sustentabilidade: as fontes alternativas de energia ou energia renovável; e o lixo 

e suas implicações sociais e ambientais. 

Hoje, a sociedade é extremamente dependente dos chamados 

combustíveis fósseis (carvão mineral, petróleo e gás natural). Estes são usados 

para gerar energia elétrica, movimentar veículos e fábricas assim como aquecer 

residências entre outros usos. Mesmo com as pesquisas indicando que a queima 

destes produtos são fonte de poluição atmosférica que gera a intensificação do 

efeito estufa e, consequentemente, ao aquecimento global; ao mesmo tempo em 

que esses gases (monóxido e o dióxido de carbono, principalmente) geram 

diversos problemas à saúde da população, em especial de crianças e idosos. 

Nesse contexto questões sobre fontes alternativas de energia que 

possam substituir o atual modelo de geração de energia, foram incluídas no 

questionário e trabalhadas ao longo do desenvolvimento do projeto. 

Quando perguntados se sabiam de onde vinham a energia a maioria dos 

estudantes, 94%, disseram que sim enquanto os outros 4% afirmaram não saber 

como a energia era gerada. O que nos leva a pergunta seguinte: quantas fontes 

de energia eles conheciam? As repostas foram organizadas no gráfico abaixo: 
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Gráfico 4: Conhecimento sobre as diferentes fontes de energia 

 

Fonte: O autor 

Aprofundando-se um pouco mais nos conhecimentos prévios dos 

estudantes verifica-se a falta de uma conceituação ao analisar que mais de 90% 

dos alunos afirmou não saber o que é energia renovável 2e ao verificar que a 

maioria dos alunos não soube sinalizar duas fontes renováveis, em um total de 

quatro apresentadas. 

Da mesma forma que as fontes alternativas de energia a produção de lixo, 

ou produção de resíduos sólidos que não tem mais “utilidade” para o ser humano, 

é uma grande preocupação da sociedade contemporânea. Pois a produção 

desses resíduos é cada vez maior, principalmente nos países ou cidades mais 

desenvolvidas, e o seu descarte, ou a melhor forma de despeja-los e/ou 

processa-lo é alvo de constantes questionamentos e embates entre a sociedade 

civil, as empresas e o governo. 

Sobre esse assunto os estudantes responderam algumas questões.  

Ao serem questionados sobre a quantidade de lixo que era produzida em 

suas residências a maioria admitiu que ou não sabia ou produzia, pelo menos, 

duas sacolas3 de lixo por dia. 

Quando perguntados sobre o destino do lixo produzido e recolhido pela 

Prefeitura de Silva Jardim a maior parte deles respondeu que sabe o destino do 

                                                           
2 Segundo o WWF-Brasil Desenvolvimento Sustentável é: o desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações 
futuras” 
(http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/)  

3 Tendo como referência o tamanho padrão das sacolas distribuídas nos supermercados para 
carregar as compras e que na grande maioria das vezes é, posteriormente, utilizada para receber o lixo. 
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mesmo. Uma falha do questionário foi não perguntar onde era o local e as 

condições de deposição dos resíduos recolhidos. Essas informações foram 

colhidas informalmente e eles responderam que era em um lixão num bairro da 

própria cidade. E como última resposta sobre esse subtema, quando 

questionados sobre o que poderia ser feito com o lixo todos responderam que a 

reciclagem era a possibilidade de utilização dos resíduos e alguns completaram 

dizendo que o lixo poderia, também, ser reutilizado. 

A última parte do questionário abordou questões discursivas (em sua 

maior parte) destinadas a saber um pouco mais sobre a opinião dos alunos sobre 

como diferentes setores da sociedade (governo, escola e população – incluindo 

eles mesmos) podem contribuir par um mundo mais sustentável. 

Assim ao serem questionados sobre como a escola poderia contribuir 

para a sustentabilidade a maior parte dos estudantes não responderam ou 

disseram que não sabiam, daqueles que escreveram algo suas respostas 

estavam associadas a responsabilidade da instituição de ensino em transmitir o 

conhecimento, fazendo o papel de divulgadores / fazedores de opinião.  

Torna-se interessante a analise ao perceber que boa parte os estudantes, 

mais de 50%, não enxergam como responsável por fazer algo nesse processo. 

Ao mesmo tempo em que eles não se sentem capazes de fazer alguma coisa 

para promover a sustentabilidade. A minoria que respondeu que sim na pergunta 

sobre como eles poderiam participar mais ativamente no processo de 

conscientização completaram suas respostas afirmando que podem conversar 

com as pessoas e a partir daí transmitir o que aprenderam. E por fim a maioria 

dos estudantes sinalizou que está disposto a mudar seus hábitos para “ajudar o 

planeta”.  

O questionário serviu para se obter um quadro do conhecimento dos 

alunos e ao final, quando repetido, para ser uma forma de avaliação, observando 

a evolução do conhecimento dos estudantes ao final do projeto. 
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7. CONCLUSÃO 

No desenvolvimento do projeto foram empregadas duas maneiras 

distintas de se apresentar o conteúdo: o texto escrito e através de vídeos. A 

escolha dessa estratégia foi de grande importância para viabilizar o trabalho, 

pois permitiu que os conceitos pudessem ser mostrados na prática e / ou 

ilustrados, como através da música apresentada. Isso fez com que as discussões 

e questionamentos pudessem estar mais embasados e mais claros nas mentes 

dos estudantes. 

A escolha dos vídeos apresentados serviu para mostrar aos estudantes, 

de uma forma diferente, o significado dos temas; suas consequências e suas 

possibilidades; e gerar de alguma forma um impacto diante da realidade, ou 

melhor, das imagens mostradas. Da mesma forma o texto teve esse objetivo, ou 

seja, as ferramentas utilizadas foram escolhidas para demonstrar que a 

realidade necessita ser transformada. 

Assim ao utilizar meios, que de maneira geral, são destinados ao 

entretenimento, e não a passagem de conteúdo, estes fossem percebidos de 

maneira mais clara e objetivo ao mesmo tempo em que as aulas foram 

ministradas de maneira diferente fazendo os estudantes se aterem mais ao 

conteúdo, não se dispersarem e serem mais participativos usando trechos do 

que foi apresentado para ilustrar seus pensamentos. 

Outro ponto a ser levantado foi a demonstração dos estudantes em 

compreender e questionar a sua prática cotidiana nas questões relativas ao tema 

do projeto. Dessa maneira eles puderam “viver” na prática aquilo que foi 

apresentado e perceber como estava o seu entorno: a escola. Por exemplo, 

alguns alunos questionaram a falta de lixeiras em algumas das salas da escola 

e o porquê de a prefeitura não desenvolver projetos para proteger o meio 

ambiente que é abundante na região e no entorno da escola. 

Ao final do projeto podemos observar que o nível de aprendizado dos 

estudantes foi elevado com as conclusões tiradas a partir da análise do 

questionário. Ao mesmo tempo em que essa evolução pode ser verificada 

mediante as conversas com os estudantes sobre o tema e a relevância da 

atividade desenvolvida onde eram destacados diversos exemplos retirados dos 

vídeos e do texto, além da forma como o tema foi apresentado.  
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Como ponto a ser melhorado em próximas atividades a serem 

desenvolvidas pelo professor dando continuidade a estrutura adquirida a partir 

das atividades de formação continuada que contribuíram para a estruturação 

deste projeto, cabe destaque a questão do tempo. Este projeto foi desenvolvido 

em uma curta janela de tempo pois além de realizá-lo era necessário fazer a 

redação, com isso ele foi realizado em pouco mais de um bimestre letivo.  

Para o ano de 2016 e seguintes esse mesmo projeto será implementado, 

porém mais pausadamente buscando uma melhor discussão e aprofundamento 

do tema de dos subtemas. Ao mesmo tempo incorporará novas atividades, como 

trabalhos de campo, que busquem dar maiores exemplos da realidade local e 

assim evidenciar e propor novas ações visando à disseminação do 

desenvolvimento sustentável no ambiente escolar e em seu entorno. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO SOBRE SUSTENTABILIDADE 

E ENERGIA  

Olá galerinha, 

Elaborei esse questionário para observar o nível de conhecimento de 

vocês a respeito do tema. Segue algumas orientações: 

1. NÃO é preciso se identificar, ou seja, não precisa colocar o nome. 

2. Respondam as perguntas da maneira mais honesta possível, não 

precisam se preocupar, não vale ponto. Mas me ajudará bastante! 

3. As perguntas discursivas, onde você apresentará sua opinião, precisam 

ser respondidas tanto quanto as perguntas objetivas (de marcar) e peço 

a mesma seriedade e honestidade. 

Vamos lá!!! 

a) Você já ouviu falar no termo SUSTENTABILIDADE? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 

 

b) Você sabe o que significa SUSTENTABILIDADE? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 

Se sim, o que é? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

c) De zero da dez (0 – 10) qual nota você daria para o seu conhecimento a 

respeito do tema SUSTENTABILIDADE. Onde 0 corresponde a nenhum 

conhecimento e 10 corresponde a um alto nível de conhecimento. 

( 0 )    ( 1 )    ( 2 )    ( 3 )    ( 4 )     ( 5 )    ( 6 )    ( 7 )     ( 8 )     ( 9 )     ( 10 ) 

 

d) Se você respondeu SIM na questão B, o que acha sobre o tema 

SUSTENTABILIDADE: 

( a ) irrelevante / sem importância                   ( b ) pouco importante  

( c ) importante                                                ( d ) importantíssimo 

Por que? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

e) Você sabe se em sua cidade tem alguma ação em favor da 

sustentabilidade? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 

Se sim, qual?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

f) Você sabe de onde vem a energia que é utilizada no seu dia a dia? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 

 

g) Quantas formas de energia você conhece? 

( 0 )              ( 1 )               ( 2 )               ( 3 )                 ( 4 ou mais ) 

 

h) Você sabe o que é ENERGIA RENOVÁVEL? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 

 

i) Marque as alternativas que apresentem fontes de energia 

RENOVAVEIS? 

( a ) Energia nuclear                        ( b ) Energia Hidroelétrica                                                                    

( c ) Energia Eólica                                           ( d ) Energia Termoelétrica   

 

j) Quantas sacolas de lixo são produzidas por dia em sua casa? 

( não sei )        

( 1 )       

( 2 )       

( 3 )        

( 4 ou mais ) 

 

k) Você sabe para onde vai o lixo produzido na sua casa? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 
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l) O que pode ser feito com o lixo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

m) Como a escola pode contribuir para um mundo mais sustentável? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

n) Você acredita que o governo da sua cidade pode contribuir para um 

mundo mais sustentável? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

o) Você acredita que pode participar e fazer a diferença na divulgação do 

tema? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 

Se sim como? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

p) Você estaria disposto a mudar alguns hábitos para ajudar o planeta? 

(   ) SIM             (   ) NÃO 
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ANEXO A: CARTA ESCRITA NO ANO DE 2070 

Estamos no ano de 2070, acabo de completar os 50, mas a minha 

aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais porque bebo 

muito pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das 

pessoas mais idosas nesta sociedade. 

Recordo quando tinha 5 anos quando tudo era muito diferente. Havia 

muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia 

desfrutar de um banho de chuveiro por cerca de uma hora. Agora usamos 

toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes todas as mulheres 

mostravam a sua formosa cabeleira. Agora devemos rapar a cabeça para a 

manter limpa sem água. 

Antes o meu pai lavava o carro com a água que saía de uma 

mangueira. Hoje as crianças não acreditam que a água era utilizada dessa 

forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam Cuide da água, só 

que ninguém ligava; pensávamos que a água jamais podia acabar. 

Agora, todos os rios, barragens, lagoas e mananciais aquíferos estão 

irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes a quantidade de água 

indicada como ideal para beber era oito copos por dia por pessoa adulta. Hoje 

só posso beber meio copo.  

A roupa é descartável, o que aumenta demasiadamente a quantidade 

de lixo; tivemos que voltar a usar as fossas sépticas como no século passado 

porque as redes de esgotos estão entupidas por falta de água. 

A aparência da população é horrorosa; corpos desfalecidos, 

enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios 

ultravioletas que já não têm a camada de ozônio que os filtrava na atmosfera. 

Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. 

As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias 

urinárias são as principais causas de morte. 

A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas 

dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam com água potável 
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em vez de salário. Os roubos por um balde de água são comuns nas ruas 

desertas. 

A comida é 80% sintética e pela ressiquidade da pele uma jovem de 

20 anos está como se tivesse 40. Os cientistas investigam, mas não há 

solução possível. 

Não se pode fabricar água, o oxigénio também está degradado por 

falta de árvores o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. 

Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos, como 

consequência há muitos meninos com insuficiências, mutações e 

deformações. 

O governo até nos cobra pelo ar que respiramos. 137 m3 por dia por 

habitante e adulto. As pessoas que não podem pagar são retiradas das 

"zonas ventiladas", que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos 

que funcionam com energia solar, não são de boa qualidade mas pode-se 

respirar, mas a expectativa de vida média agora é de 35 anos. 

Em alguns países ficaram manchas de vegetação com o seu 

respectivo rio que é fortemente vigiado pelo exército, a água tornou-se um 

tesouro muito cobiçado mais do que o ouro ou os diamantes. 

Aqui em troca, não há arvores porque quase nunca chove, e quando 

chega a registrar-se uma precipitação, é de chuva ácida; as estações do ano 

tem sido severamente transformadas pelas provas atómicas e da indústria 

contaminante do século XX. 

Advertia-se que havia que cuidar do meio ambiente e ninguém levou 

a sério. 

 

Quando a minha filha me pede que conte de quando era jovem descrevo o 

quão belo eram os bosques, falo da chuva, das flores, do agradável que era 

tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber toda a água que 

quisesse, o quão saudáveis eram as pessoas. 
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Ela pergunta-me: 

- "Papai! Porque acabou a água?" Então, sinto um nó na garganta; não 

posso deixar de sentir-me culpado, porque pertenço à geração que terminou 

destruindo o meio ambiente ou simplesmente não levamos em conta tantos 

avisos. Agora os nossos filhos pagam um preço alto e sinceramente creio 

que a vida na terra já não será possível dentro de muito pouco tempo porque 

a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. 

Como gostaria voltar atrás e fazer com que toda a humanidade 

compreendesse isto quando ainda podíamos fazer algo para salvar o nosso 

planeta terra! 

 


