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Resumo 
Este artigo relata a prática de Educação Ambiental (EA) desenvolvida por um dos subgrupos de professores do 
Curso de Extensão “Educação Ambiental e Trabalho com Valores”. Projeto vinculado ao Departamento de 
Educação da UNESP de Rio Claro que ocorreu nos anos de 2010 e 2011 e teve como temática a Educação 
Ambiental e o trabalho com valores. Além de propiciar a formação continuada dos professores, um dos objetivos do 
curso era o desenvolvimento de uma atividade prática a ser realizada com alunos do ensino fundamental 
envolvendo uma questão articulada à temática principal. Em relação ao trabalho aqui exposto o tema principal foi 
relacionado com a compreensão de uma cidade sustentável a partir do município que residem os estudantes, Rio 
Claro – SP. A atividade realizada de modo interdisciplinar, as reflexões obtidas e a importância da disciplina de 
Geografia estar inserida a um projeto de extensão envolvendo a temática ambiental, têm nesse trabalho descrito  
os resultados obtidos. 
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Introdução 

Este trabalho visa apresentar e discutir os principais pontos da prática de Educação Ambiental realizada com 

alunos do ensino fundamental por meio do curso de extensão “Educação ambiental e Trabalho com Valores”,  que 

foi oferecido aos professores da rede pública da cidade de Rio Claro e região por intermédio da Diretoria de Ensino 

Estadual de Limeira no ano de 2010 e teve suas atividades estendidas até o final de 2011. A finalidade é relatar 

como a atividade desenvolvida de forma interdisciplinar contribuiu para todos os envolvidos na reflexão do tema 

sobre uma cidade sustentável. 

 

O curso teve como equipe executora professores do Departamento de Educação e estudantes de graduação e pós-

graduação da UNESP Rio Claro dos cursos de Biologia e Geografia. As reuniões semanais com duração de uma 

hora ocorreram nos encontros de Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) na Escola Estadual Heloísa 

Lemenhe Marasca, sediada em Rio Claro.     

 

O propósito de realizar um curso aos professores da rede de ensino público se deu porque, assim como apontado 

por Reigota (2009),  a escola tem grande importância no desenvolvimento da Educação Ambiental perante a 

sociedade, pois, representa uma das formas de contemplar de maneira interdisciplinar as disciplinas do currículo, 

possibilitando assim, a escola ser um centro de questionamentos e produção de alternativas sociais, políticas e 

culturais. 
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O fundamento do curso foi poder colaborar com a ideia de uma escola mais cidadã, que considera  principalmente 

as necessidades de aprendizagem dos alunos articuladas à temática ambiental. É como Demo (2008) afirma: 

formar uma sociedade cidadã é formar uma sociedade que sabe pensar. Para que esse saber pensar seja uma 

condição propiciada ao aluno, é necessário que o planejamento e a ação do ensino-aprendizagem tenham essa 

meta. Dentre um dos caminhos para se chegar a essa finalidade está  o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares, devido às mesmas poderem associar de forma mais abrangente a união e o enriquecimento que  

cada especialidade possui como é o caso da Educação Ambiental. A EA de acordo com Reigota (2009)   “[...] pode 

estar presente em todas as disciplinas quando analisa temas que permitam enfocar as relações entre a 

humanidade e o meio natural e as relações sociais, sem deixar de lado as suas especificidades.”  

 

A disciplina de Geografia teve grande relevância para o desenvolvimento do trabalho, em parte sob a perspectiva 

que trata diretamente das questões relativas à cidade que vivem os alunos, levando-os a pensar e refletir sobre 

essa cidade/lugar, e de forma mais abrangente, porque permite uma maior compreensão das relações, 

representações e transformações sociais atuais, ou seja, da forma rápida como esses fatores ocorrem, 

principalmente em decorrência da economia mundializada, concordando com o que afirma Pontuschka, Paganelli e 

Cacete (2007, p. 38). 

A Geografia, como disciplina escolar, oferece sua contribuição para que alunos e professores 
enriqueçam suas representações sociais e seu conhecimento sobre as múltiplas dimensões da 
realidade social, natural e histórica, entendendo melhor o mundo em seu processo ininterrupto de 
transformação, o momento atual da chamada mundialização da economia. (PONTUSCHKA, 
PAGANELLI; CACETE, 2007, p. 38) 
 

Castellar (2006, p. 99) complementando a ideia de associar o ensino de Geografia ao lugar e afirma:  “a criança 

vive em um lugar e consegue muitas vezes descrevê-lo, porém não consegue perceber as relações sociais 

existentes nele”, e é sob esta perspectiva que  a disciplina de Geografia inserida no curso de extensão sobre a 

temática ambiental e a questão dos valores pode contribuir de forma efetiva. 

 

 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo evidenciar e analisar a atividade desenvolvida por um dos subgrupos formado por 

professores do ensino fundamental da rede pública estadual paulista que participaram do curso de extensão sobre 

Educação Ambiental. A intenção é demonstrar como se deu essa experiência interdisciplinar, bem como as 

dificuldades e os resultados mediante a participação efetiva dos professores e alunos, analisando ainda a relação 

entre teoria e prática. 

 

Em relação aos alunos, a prática que teve como temática “cidade sustentável” objetivou fazer  com que os mesmos 

identificassem alguns problemas socioambientais da cidade de Rio Claro – SP, o caráter histórico desses 



problemas, as escalas envolvidas (local, global), o enfrentamento e possíveis ações que poderiam ser realizadas a 

fim de minimizar e até mesmo solucionar as questões avaliadas. 

 
 
Metodologia 

A produção do artigo se deu a partir do estudo de caso, ou seja, da prática realizada por um dos subgrupos que 

fizeram parte do curso de extensão, portanto, toda a referência consultada, tanto para o desenvolvimento do curso, 

da atividade com os alunos em sala de aula, quanto para a elaboração do artigo, foi pautada nos temas: Educação 

Ambiental, sustentabilidade e trabalho com valores. As referências utilizadas são, principalmente, de trabalho de 

autores brasileiros que há muitos anos pesquisam as temáticas envolvidas no contexto educacional do Brasil. 

 

Além das referências indicadas aos grupos, como forma de subsidiar a parte de preparação/sensibilização dos 

professores para trabalharem com a temática ambiental, foram utilizados como recursos: poemas, vídeos e 

músicas. Como escolhas metodológicas em relação à prática em sala de aula, em uma decisão conjunta entre 

professoras e alunas da pós-graduação, ficou definido utilizar: animações, montagens de vídeo e imagens (fotos, 

figuras e/ou desenhos), para confecção da feira de cordel.  

 

A participação na equipe executora, observando, como procedimento de coleta de dados de investigação,  durante 

os dois anos do curso, criou a oportunidade de contato pessoal e estreito com o grupo de extensão acompanhando 

todas as etapas do mesmo, o que subsidia de forma efetiva toda a análise e relato. 

 
 
Educação Ambiental,  Sustentabilidade e trabalho com valores 

Antes das grandes conferências mundiais e dos movimentos sociais que em grande parte consolidaram a 

discussão, reflexão e divulgação da Educação Ambiental, pessoas e grupos reduzidos já realizavam ações 

semelhantes com o que se convencionou a atual concepção de Educação Ambiental. Porém, foi na conferência de 

Estocolmo, realizada no ano de 1972, por meio de uma resolução na qual os cidadãos deveriam ser educados  

para solucionarem os problemas ambientais, que surgiu o que foi acordado denominar de Educação Ambiental. A  

consolidação de se formar cidadãos para atuarem mediante os problemas ambientais, o que fez com que deixasse 

de ser praticada somente por pequenos grupos de militantes, ocorreu de forma efetiva vinte anos depois, na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, conhecida como Rio-92. Tendo a Educação Ambiental 

como um dos princípios ser parte dos espaços que educam, a mesma não poderia deixar de estar presente na 

escola.  (REIGOTA, 2009) 

 

A presença da Educação Ambiental na escola ocorreu de forma mais intensa quando foi articulada ao currículo 

como uma das temáticas a serem  trabalhadas de maneira interdisciplinar por meio da elaboração e instauração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) no ano de 1996, que são os documentos que visam à 



parametrização de um sistema de ensino-aprendizagem mais homogêneo. A EA foi incluída como um dos temas 

transversais.  

 

A concepção que envolveu a Educação Ambiental (EA) do curso de extensão foi feita sob uma perspectiva crítica, 

de acordo com Carvalho (2008) esta modalidade de EA tem como fundamentos principais: 

 

- Promover a compreensão dos problemas socioambientais em suas múltiplas dimensões: 
geográfica, histórica, biológica e social, considerando o meio ambiente como o conjunto das inter-
relações entre o mundo natural e o mundo social, mediado por saberes locais e tradicionais, além 
de saberes científicos. 
- Contribuir para a transformação dos atuais padrões de uso e distribuição dos recursos naturais, 
em direção a formas mais sustentáveis, justas e solidárias de relação com a natureza. 
- Formar uma atitude ecológica dotada de sensibilidades estéticas, éticas e políticas atentas à 
identificação dos problemas e conflitos que afetam o meio ambiente em que vivemos. 
- Implicar os sujeitos da educação na solução ou melhoria desses problemas e conflitos, mediante 
processos de ensino/aprendizagem formais ou não-formais que preconizem a construção 
significativa de conhecimentos e a formação de uma cidadania ambiental. 
- Atuar no cotidiano escolar e não escolar, provocando novas questões, situações de 
aprendizagem e desafios para a participação na resolução de problemas, a fim de articular a 
escola com os ambientes locais e regionais onde está inserida. 
- Construir processos de aprendizagem significativa, conectando a experiência e os repertórios já 
existentes com questões e outras experiências que possam gerar novos conceitos e significados 
para quem se abre à aventura de compreender o mundo que o cerca e se deixa surpreender por 
ele. 
- Situar o educador, sobretudo, como mediador de relações socioeducativas, coordenador de 
ações, pesquisas e reflexões – escolares e/ou comunitárias – que possibilitem novos processos 
de aprendizagens  sociais, individuais e institucionais. (CARVALHO, 2008, p. 158-159) 

 
A Educação Ambiental inclui diretamente abordagem sobre o meio ambiente e permite assim,  dimensionar a 

maneira como esse é valorado ou não. De uma forma mais contundente podemos afirmar que as questões 

relacionadas ao meio ambiente, dizem respeito à vida e à sobrevivência de todos os seres do planeta, e vão além 

de opções individuais/pessoais como considera Bonotto (2008), portanto, na concepção da autora, ao se idealizar 

um projeto de Educação Ambiental articulado com valores, alguns enfoques desses valores são desejáveis de 

serem incluídos e analisados, tais como: valorização da diversidade cultural; valorização de diferentes formas de 

conhecimento; valorização de uma sociedade sustentável (sustentabilidade equitativa e qualidade de vida para 

todos, no lugar da superprodução e superconsumo para alguns); valorização de uma vida participativa.  Foi a partir 

desse modelo teórico que buscamos alicerçar a concepção de trabalho com valores para o curso de extensão e 

para aplicação da atividade com os alunos, buscando assim, unir teoria à prática.  

 

Puig (1998) nos auxilia  a compreender como deve ser o papel do professor mediando uma Educação Ambiental 

que foca o trabalho com valores, nas palavras do autor:  

 
Não se trata, pois, de ensinar um determinado sistema de valores, mas de facilitar o 
desenvolvimento de processos pessoais de valoração. Cada sujeito deve escolher ou construir os 
valores que quer fazer seus. E deve fazê-lo de acordo com critérios e preferências pessoais. [...] 
A ação do educador estará encaminhada para estimular o processo de valoração de seus alunos 
para que cheguem a dar-se conta de quais são realmente seus valores e possam sentir-se 



responsáveis e comprometidos com eles. [...] o educador é mais que um transmissor de valores: é 

um ajudante e um incentivador para que estes surjam a partir do educando. (PUIG, 1998, p. 36) 
 
Lima (2011, p. 52) afirma que o termo sustentabilidade surgiu ainda na década de 70 do século passado, 

promovido principalmente pelas conferências internacionais da ONU (Organização das Nações Unidas) para 

debater temas inerentes ao meio ambiente e desenvolvimento. O autor ainda declara que essa questão “emergiu  

do reconhecimento da insustentabilidade ambiental, social e política do modelo de desenvolvimento capitalista 

posto em prática e difundido para o mundo não desenvolvido desde o pós-guerra.” O termo passou a ser mais 

divulgado por meio do relatório de Brundtland (NOSSO FUTURO COMUM, 1987) que estabeleceu parâmetros e 

projetou o debate social sobre o desenvolvimento sustentável.  

 
O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. 
Ele contém dois conceitos-chaves: conceito de “necessidade”, sobretudo as necessidades 
essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; e a noção das 
limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio ambiente, 
impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras. (NOSSO FUTURO COMUM, 1991, 
p.46). 

 

Sorrentino (2005)  conceitua que a utilização do termo “desenvolvimento sustentável” indica o tratamento que tem 

sido dado atualmente à natureza, utilizando a mesma como um recurso,  matéria-prima destinada aos objetivos de 

mercado, beneficiando em sua grande maioria  parcelas da sociedade que detém o controle do capital; fato que 

contribui para a produção de desigualdades na distribuição e no acesso aos recursos naturais, culminando com a 

produção da pobreza e a falta de identidade cidadã.   

 

Loureiro (2000) assinala que as causas da degradação ambiental e também  da relação sociedade-natureza 

emergem atualmente de um conjunto de variáveis associadas,  a crescente concentração populacional nas cidades 

possui muitas vezes como conseqüência na degradação do processo de urbanização; essa é apontada como 

sendo um dos principais motivos da crise ambiental, relacionada não ao tamanho da população, mas sim o padrão 

de consumo. A concentração populacional em área urbana requer uma reflexão sobre os desafios de mudanças 

nos modos de agir em relação à questão ambiental, preocupar-se com o desenvolvimento sustentável representa a 

possibilidade de mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e sociais. (JACOBI, 2003). 

Tanto a questão do consumo quanto a da concentração urbana, foram questões que utilizamos com os alunos 

durante a prática em sala de aula.   

 

Pensando em sustentabilidade e condicionalmente em mudanças de valores e atitudes que degradam menos o 

meio ambiente, principalmente nos conglomerados urbanos onde a impactação negativa sobre esse meio é maior, 

é que é pensada a Educação Ambiental, não como medida mitigadora nem como alternativa crucial para resolver 

os problemas, mas sim como uma das possibilidades que visa tornar mais harmônica a relação entre meio 

ambiente, homem e consumo.  

 



A Educação Ambiental possui cada vez mais  um papel transformador,  representando condição necessária para 

modificar um quadro de crescente degradação socioambiental, voltado à defesa da qualidade de vida e a educação 

para a cidadania, configurando uma ação para a consolidação de sujeitos cidadão, tendo ainda como concepção o 

educador com função mediadora na construção de referenciais ambientais (JACOBI, 2003).  

 

Diante do que foi estudado na primeira parte do curso, permaneciam algumas indagações de como trabalhar o 

tema, pois a palavra SUSTENTABILIDADE, tão difundida pela mídia, ganha cada vez mais notoriedade, mas nem 

sempre é entendida pela população em geral; portanto, como  associar o termo à dinâmica de um Município? Que 

fatores são envolvidos para se haver sustentabilidade? Qual o real significado de uma cidade sustentável? Esses  

questionamentos da segunda parte curso não puderam ser respondidos de imediato somente por meio das 

referências consultadas, foi necessário ir além, trazendo a questão para o entendimento do local, a fim de que 

houvesse uma compreensão real por parte dos alunos principalmente. 

 

Articulando a Educação Ambiental, o trabalho com valores e o entendimento de questões sobre uma cidade 

sustentável foi possível construir a ideia da prática com os discentes, buscando  compreender o significado da 

sustentabilidade partindo da cognição e conhecimento prévio dos alunos. A educação ambiental conexa à temática 

da sustentabilidade, por não estar presa a uma grade curricular rígida, pode ampliar os conhecimentos em uma 

diversidade de dimensões, pois a mesma diz respeito à questão local e do planeta. Como  declara Sorrentino et al 

(2005), a EA colabora para que seja possível aprender sobre as culturas tradicionais, sobre o estudo da dimensão 

da ciência, abrindo janelas para a participação em políticas públicas de meio ambiente e para a produção do 

conhecimento no âmbito da escolar.  

 
Curso de Extensão e a prática com os alunos 

Os primeiros seis meses do curso, realizado somente com os professores participantes, foram  direcionados a 

leituras voltadas à temática ambiental, processo educativo e o  trabalho com valores, incluindo a utilização de  

músicas, poemas e  documentários. O intuito foi sensibilizar e poder conceder embasamento teórico à temática 

ambiental, e assim, poder preparar e criar junto aos docentes a necessária compreensão de conceitos que seriam 

posteriormente trabalhados no desenvolvimento e execução da prática com os alunos. Somente depois de 

desenvolvido todo o trabalho com os professores e que foi possível partir para a segunda etapa.  

 

A segunda parte do curso foi destinada ao desenvolvimento do projeto; a fim de facilitar e articular melhor essa 

etapa optou-se em dividir os professores em subgrupos, procurando nessa fase envolver docentes de diferentes 

disciplinas. Por meio da elaboração de um plano de ensino foi feita a construção da prática voltada diretamente 

para as classes que receberam a aplicação do trabalho. O grupo  da qual tem seu trabalho relatado nesse artigo,  

foi constituído por duas professoras de Língua Portuguesa, uma professora de Artes e uma professora de Ciências, 

além de uma estudante de pós-graduação de Biologia e uma de Geografia.  Com o passar de alguns encontros 



uma das professoras de Língua Portuguesa desistiu, como foi logo no início do segundo semestre, essa desistência 

não interferiu no encaminhamento do projeto.  

 

Diante de uma infinidade de temas que poderiam ser abordados, a princípio surgiu o questionamento de como 

escolher um que se adequasse ao que se  gostaria de evidenciar com valores aos alunos. Após muitas discussões, 

ponderações e avaliações, foi nascendo a ideia de associar o projeto a um tema que se pudesse trabalhar o mais 

próximo da realidade dos atores envolvidos. Optou-se então em desenvolver uma temática sobre a cidade de Rio 

Claro, ou seja, o espaço vivido,  lugar que se pode apreciar, dimensionar, questionar, gostar, desgostar, enfim,  

avaliar e valorar de uma maneira empírica. Foi  a partir do codinome que a cidade de Rio Claro possui “Cidade 

Azul” que  surgiu o tema: “A Cidade de Rio Claro é a Cidade Azul. Continua sendo?” 

 

A incerteza adjunta ao tema “continua sendo”  visou criar uma reflexão, se a cidade permanece a ser “merecedora” 

do adjetivo, ou seja, se as mudanças  relacionadas ao desenvolvimento e ao crescimento  com o passar dos anos 

ocorreram de uma forma harmônica que justifique no presente o município continuar a ser denominado “Cidade 

Azul”, ou se, sendo parte de um sistema que segue um modelo de urbanização hegemônico, em que a degradação 

ambiental é recorrente o adjetivo perdeu a razão de ser utilizado. O ensejo maior era fazer o aluno ser estimulador 

a refletir sobre a qualidade de vida da cidade. 

  

A construção coletiva do projeto não foi um processo fácil, foram necessários vários encontros para poder articular 

os diversos olhares, percepções e ideias, representados pelas disciplinas envolvidas; essa sem dúvida foi a maior 

dificuldade  apontada pelos professores e alunas da pós-graduação. Outro obstáculo encontrado foi conseguir 

inserir o projeto na grade curricular devido ao cumprimento dos conteúdos curriculares, principalmente porque duas 

das classes na qual o projeto estava sendo executado tinham pela frente a participação obrigatória dos alunos no 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). 

 

A participação ativa dos docentes durante todo o curso, colaborando com suas experiências didáticas e seus 

conhecimentos sobre as características e necessidades do alunado atendido, teve como contribuição exercitar o 

planejamento coletivo, quando cada área curricular contribui com suas especificidades para a compreensão do 

ambiente/cidade em sua totalidade, e foi somente por meio dessa participação e colaboração que a atividade foi 

concretizada. 

 

Elaborado o plano e decidido os recursos a serem utilizados, foi realizada a execução. A professora de Ciências 

optou em aplicar o trabalho com os alunos de uma 8ª série/ 9º ano do Ensino Fundamental do período da manhã na 

Escola Estadual Barão de Piracicaba. As professoras e Artes e Língua portuguesa desenvolveram a prática na 

Escola Estadual Cel. Joaquim Salles, para turmas da 6ª série/7º ano e 7ª série/8º ano respectivamente.  

 

O projeto teve como objetivos fazer com que os alunos fossem capazes de: 



 

• Investigar os perfis da cidade de Rio Claro (médio Porte) e São Paulo (Metrópole) – essa investigação teve como 

princípio identificar e comparar os problemas ambientais e sociais gerados pelo modelo de urbanização que 

orientou/orienta o crescimento/desenvolvimento dos municípios; essa comparação foi realizada no início da 

atividade como forma de sensibilização;  

 

• reconhecer o caráter histórico desses problemas socioambientais tanto na sua escala local (Rio Claro), quanto 

global - para assim, inclusive, valorizar e refletir sobre as possibilidades de atuação frente às questões que afetam 

o meio ambiente. Para que esse reconhecimento e associação entre o local e o global acontecessem, foi 

imprescindível o estímulo das professoras durante os debates, pedindo para que os alunos pensassem se os 

problemas por eles apontados diziam respeito somente às cidades de Rio Claro e São Paulo (que serviu como 

parâmetro de cidade grande); 

 

• conhecer a fim de possibilitar a valorização do patrimônio natural e cultural de Rio Claro - identificando em meio a 

isso oportunidades de enfrentamento desse modelo de urbanização vigente. Em relação a esse aspecto a questão 

do valor dado aos patrimônios da cidade foi o principal ponto, somente com o diálogo coletivo foi possível que as 

professoras pudessem identificar o quanto os locais apontados pelos alunos eram importantes ou não;  

 

• vislumbrar possibilidades de construir coletivamente padrões mais sustentáveis de vida nas cidades e identificar 

nisto uma oportunidade de enfrentamento da crise ambiental como um todo – esse exercício foi atrelado a ideia de 

formação cidadã dos alunos. 

 

Para execução da prática foram utilizadas três aulas duplas, seguindo a metodologia descrita abaixo: 

 

1ª aula dupla - apresentação da montagem áudio-visual “Sampa” –  a partir da música do Caetano Veloso (cidade 

de São Paulo), e da animação  “Metrópole”. 

 

Antes de serem passados os vídeos, as professoras explicaram que se tratava de um projeto a ser aplicado em três 

aulas duplas, e que a temática central seria sobre a abordagem de uma cidade sustentável.   A finalidade de passar 

o vídeo era tanto o de sensibilizar  quanto despertar para o tema da sustentabilidade, além dos alunos poderem 

comparar a metrópole de São Paulo a um município do interior, no caso a cidade de Rio Claro. A animação 

“Metrópole” foi inserida para dar suporte no entendimento de como se dão as questões sobre uma sociedade 

sustentável/insustentável.  

 

Na segunda etapa da aula foi feito um diálogo coletivo, para que os alunos pudessem opinar e demonstrar suas 

reflexões a partir da comparação da cidade de Rio Claro e da metrópole de São Paulo; nesse diálogo foi sugerido 

que os alunos apontassem os pontos positivos e negativos das duas cidades. Antes do término da aula foi deixada 



a proposta para a aula seguinte que consistiu em uma tarefa individual na qual os alunos deveriam levar fotos, 

figuras ou desenhos de um ponto da cidade de Rio Claro que chamasse a atenção de alguma forma (tanto pelo 

lado negativo  quanto positivo). A amplitude de possibilidades de imagem que os alunos poderiam levar foi pensada 

devido à condição financeira do grupo, na qual alguns teriam como tirar e revelar fotos e outros não poderiam 

utilizar do mesmo recurso. 

 

2ª aula dupla – organização da classe em grupos; eleger uma imagem para ser trabalhada pelo grupo; montagem 

da feira de cordel.  

 

Os alunos foram reunidos em grupo e deveriam decidir pela escolha de apenas uma imagem, a partir da mesma 

tiveram de produzir uma frase que sintetizasse a ideia/fala dessa imagem selecionada e apresentar a classe 

explicando o motivo da preferência.  A escolha não foi complicada, a maior dificuldade foi elaborar uma frase para 

definir a imagem. A etapa seguinte foi confeccionar os cartazes para feira de cordel.  

 

Essa etapa só foi cumprida pelas turmas de 6ª série/7º ano e 7ª série/8º, pois a turma de 8ª série/9º ano obteve 

outro desfecho. Como o debate na classe de 9º ano foi acalorado e acabou tomando um tempo maior da aula, o 

cordel não foi feito e o diálogo coletivo se estendeu para a terceira aula dupla. Em contrapartida, os alunos 

decidiram se mobilizar e propuseram participar de uma sessão da Câmara dos vereadores a fim de conhecer como 

se dá a atuação de um político para poderem se articular e realizar alguma cobrança. A ida de alguns alunos e da 

professora da 8ª série/9º ano foi concretizada, mas não puderam participar da tribuna, pois é necessário se 

inscrever com uma semana de antecedência para poder se pronunciar. 

 

A ideia de trabalhar com as imagens, fosse retratando um enfoque positivo ou negativo, teve como intuito fazer com 

que os alunos observam um aspecto escolhido e pudesse analisar o mesmo. O  fato de o aluno ter como foco um 

olhar mais atento e precisar parar para pensar sobre esse aspecto relacionado com a sua cidade, oportuniza 

conhecer e compreender melhor seu município.  

 

3ª aula dupla – elaborar uma carta a partir dos aspectos negativos encontrados. 

 

Procurando criar uma oportunidade em que os alunos participassem de uma forma ativa mediante os aspectos 

negativos, e que, portanto, necessitam de uma iniciativa a fim de buscar possíveis soluções para o problema, os 

mesmos foram orientados a escrever uma carta direcionada as autoridades da cidade e canais de comunicação; 

objetivando com essa ação criar a ideia de uma atuação cidadã. Nessa aula também os educandos tiveram como 

atribuição indicar sugestões/indicações de canais para a carta ser divulgada (jornal da escola, jornal da cidade, blog 

etc.). Ficou claro aos alunos que a participação e decisão tomadas conjuntamente unem forças para poderem agir 

com mais eficiência mediante os problemas da cidade e também de seus bairros.  

 



O fato de colocar a cidade como objeto de estudo tem um grande significado para a disciplina de Geografia, nas 

palavras de Castellar (2006, p. 102) “fazer da cidade um objeto de educação geográfica significa superar a 

superficialidade conceitual e estabelecer uma relação mais eficaz entre o saber formal e o informal”. Fica aliado a 

um trabalho como o realizado a condição de poder compreender várias dinâmicas e aspectos devido ao olhar mais 

atento que os alunos tiveram de ter, na qual as novas descobertas sobre o lugar que se vive podem ser aguçadas 

levando ao aluno o desejo de conhecer cada vez a cidade que mora. 

 

Em relação à reflexão das professoras, avaliando o curso e a prática desenvolvida, todas foram unânimes em se 

pronunciar de forma bastante positiva sobre a experiência e sobre a oportunidade de poderem desenvolver os 

conteúdos de suas disciplinas de uma forma interdisciplinar e executada de forma interessante aos alunos. Mesmo 

a Geografia não tendo uma docente no grupo, a disciplina não deixou de ter seus aspectos tratados, pois nos 

encontros semanais essas perspectivas foram abordadas pela aluna da pós-graduação de Geografia.  

 

Considerações 

As dificuldades de se trabalhar a temática proposta de maneira interdisciplinar, foram sendo superadas conforme 

eram realizados os encontros semanais,  a participação efetiva dos professore envolvidos em cada subgrupo foi o 

elemento definidor do sucesso do projeto. De uma maneira mais generalista podemos afirmar que tanto as 

professoras quanto as alunas de graduação e pós-graduação envolvidas no curso de extensão tiveram um 

amadurecimento  ao trabalharem de forma interdisciplinar e no relacionamento em grupo. A oportunidade de 

participar de uma experiência como essa propiciou uma real compreensão de como se configura uma  experiência 

na qual se trabalham várias disciplinas de forma concomitante, e das dificuldades de poder conciliar as diferentes 

visões e concepções sobre os aspectos tratados, algo que não é fácil, mas é possível.  

 

Podemos afirmar também que os alunos concluíram que Rio Claro apresenta muitos aspectos positivos em 

comparação com São Paulo: qualidade do ar; transporte; trânsito; amizade; belezas naturais (referindo-se à 

Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade); espaços livres etc.; mas que a cidade apresenta muitos 

problemas que necessitam serem melhorados, e que eles como moradores e cidadãos da cidade podem atuar de 

alguma forma conjuntamente na busca da melhoria desses problemas.    

 

Inúmeros enfoques foram levantados pelos estudantes durante as discussões sobre a questão da sustentabilidade, 

seja em relação ao município quanto do planeta,  como a saturação devido à exploração, aos avanços tecnológicos 

realizados pela nossa sociedade para a aquisição de bens, o consumismo exacerbado por parte da população 

detentora de maior renda. Deduziram ainda sobre a grande quantidade de lixo gerada,  descarte tecnológico e o 

comportamento impulsivo de comprar cada vez mais. Portanto, diante das analises aferidas, é possível afirmar que 

o projeto dentro dos objetivos propostos foi atingido. 

 



O tema foi muito bem aceito pelas turmas trabalhadas, que conseguiram criar críticas fundamentadas, entenderam 

aspectos básicos da sustentabilidade. A grande surpresa e satisfação foi a turma do 9º ano, que por ser formada 

por estudantes mais velhos do que as outras séries,  levaram adiante a ação cidadã e participaram ativamente indo 

à câmara dos vereadores com o intuito de conhecer como são os trâmites para poderem pleitear soluções a 

respeito de alguns problemas da cidade.  

 

Um grande obstáculo foi a dificuldade em conseguir inserir o projeto dentro do currículo escolar, pois este sendo 

bastante estanque, devido às obrigações que o norteiam, dificultou uma maior exploração, fazendo com que sua 

execução e término ocorressem de maneira abrupta,  não dando oportunidade de se vincular o tema tratado de 

maneira atrelada aos conteúdos que já estavam sendo trabalhados em classe. Mediante essa conjuntura podemos 

concluir que esse foi o maior empecilho, pois, não diz respeito à decisão e autonomia dos envolvidos. 

 

Mesmo que o trabalho com os alunos tenha ocorrido de forma pontual e que nem todos os fundamentos da 

Educação Ambiental crítica puderam ser articulados de forma concomitante, a prática em questão contribuiu para 

que alguns professores que fizeram parte do curso de extensão desejassem dar continuidade ao mesmo e assim o 

fizeram. Esses professores compreenderam que a Educação Ambiental, assim como o ensino, é um processo 

contínuo.  
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