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Resumo 

Objetiva-se relatar uma experiência pedagógica destacando a metodologia utilizada para a 

elaboração do diagnóstico ambiental da escola, visando a implantação da Agenda 21 local a 

partir de uma prática pautada no estabelecimento de problematizações. Esse fundamento 

teórico-metodológico concebe a pesquisa sob duas dimensões: como princípio científico e 

como princípio pedagógico, tendo como escopo a construção do protagonismo juvenil e a 

demonstração do caráter universalista da metodologia empregada e da temática selecionada. 

Para nortear as ações definiram-se alguns princípios balizadores: espírito científico – 

protagonismo – resultado. O tema central – Agenda 21 na escola – foi desenvolvido por meio 

de subtemas apresentados sob a forma de situações problema a serem desvendadas pelos 

grupos de alunos do terceiro ano do ensino médio, aplicadas a três turmas do período 

matutino de uma escola pública paulista. Também foram selecionadas competências do 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio/MEC) para balizar as atividades propostas. As 

investigações seguem os princípios científicos formais, definindo problematizações, hipóteses 

e objetivos. O produto final constituiu-se na elaboração de um diagnóstico da condição 

ambiental da escola, com a finalidade de subsidiar a implantação da Agenda 21, prevista para 

os três anos subsequentes. Os resultados foram socializados por meio de relatórios técnico-

científicos e material virtual (apresentações orais, com performances pré-estabelecidas). 

Orientou-se para a produção original e criativa, evitando-se o plágio. Para as apresentações 

priorizaram-se também técnicas de comunicação oral. As fontes bibliográficas constituíram-se 

de mídias eletrônicas, publicações editoriais, fontes orais, documentais e outras. Cada etapa 

desenvolvida foi considerada no processo avaliatório e a recuperação paralela correspondeu à 

refação do trabalho até que o aluno ou seu grupo atingissem os resultados esperados. Essa 

prática permitiu uma postura crítica do professor frente ao conceito de avaliação escolar, 

considerando-a como processo e não como fim. Os grupos foram estimulados a apresentarem 

suas pesquisas em congressos de iniciação científica, com publicação dos resumos em anais. 

Dois grupos foram selecionados para a apresentação em uma feira tecnológica promovida 

anualmente pelo Centro Paula Souza (CEETEPS). O diagnóstico geral da escola, ainda em 

fase conclusiva, permitiu a elaboração de um plano de ação, envolvendo gradativamente toda 

a comunidade escolar, a Prefeitura Municipal, uma escola técnica agrícola estadual e um 

órgão público estadual de pesquisa, ambos sediados no município. A realização da 

experiência, em seus aspectos didáticos e operacionais, permite reflexões acerca do fazer 

pedagógico, destacando a necessidade de revisão da organização curricular da escola. A 

realização de experiências inovadoras contrasta com a atual rigidez curricular dos atuais 

sistemas escolares e com a postura convencional do professor como detentor do saber. 

 

Palavras chave: Educação pela pesquisa. Problematização. Agenda 21 na escola. 

Protagonismo. Cidadania. Revisão curricular 
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Introdução 

 

Registra-se, inicialmente, que a experiência relatada refere-se a uma prática em 

desenvolvimento no ano letivo de 2012.  Os princípios teórico-metodológicos que a regem, 

assentados na educação pela pesquisa, são utilizados há vários anos nas aulas de Geografia e 

de Sociologia, ministradas pela autora. A aplicação da referida metodologia coleciona vários 

resultados reconhecidos em eventos externos à escola. Nesta oportunidade, no entanto, impõe-

se o recorte temporal do ano letivo de 2012. 

 

A experiência iniciou-se em fevereiro, durante a reunião de planejamento da escola, com a 

presença de todos os professores do ensino médio e da coordenadora de área. Anualmente, é 

proposto um tema para trabalho interdisciplinar. Em 2012, foi proposto o tema Agenda 21 na 

escola, sabendo-se que seu desenvolvimento é tarefa para vários anos. A primeira fase 

constitui-se no diagnóstico da caracterização ambiental da unidade escolar, prevendo ações de 

intervenção nos aspectos diagnosticados como inadequados ou parcialmente adequados. 

Consideram-se também as questões circunstanciais, quais sejam recursos financeiros e 

instrumentais para a implantação do planejamento proposto. 

 

Nesta primeira etapa houve envolvimento mais direto da professora de Geografia (proponente 

do tema e postulante a este Prêmio), com a contribuição da professora de Biologia e do 

professor de Matemática, sendo este professor do curso de Mecânica, atuando no ensino 

médio, portanto, como voluntário. Houve também a participação voluntária de uma arquiteta, 

mãe de aluno. Os referidos envolvimentos são detalhados ao longo do texto. Pretende-se, 

gradualmente, ampliar o envolvimento dos professores de outros componentes curriculares e 

de todos os segmentos da comunidade escolar. 

 

A prática inscrita está em desenvolvimento numa escola pública estadual de ensino médio e 

técnico, denominada ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente, localizada em Adamantina, extremo 

oeste paulista. A denominação ETEC significa Escola Técnica Estadual, vinculada ao Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS). Sou professora de Geografia no 

ensino médio há vários anos e procuro trabalhar com metodologias inovadoras, tendo como 

princípios norteadores do trabalho pedagógico o raciocínio científico, o protagonismo e os 

resultados. Neste ano a experiência foi desenvolvida com três salas de terceiros anos do 

ensino médio, totalizando cento e vinte alunos. Nos dois anos posteriores, previstos para 

continuidade das ações, pretende-se envolver toda a comunidade escolar, uma outra escola 

técnica estadual existente no município, e alguns órgãos públicos. 

 

O principal elemento motivador da abordagem desta temática por meio da educação pela 

pesquisa, focada na construção do raciocínio científico como um dos principais instrumentais 

para a formação geral do estudante do ensino médio, deve-se a sua contribuição para o 

desenvolvimento do protagonismo juvenil. Se a prática institucionalizada destaca-se pela 

convergência das ações a um público pré-definido, cujos resultados são visíveis e palpáveis, a 

incorporação da temática Agenda 21 no cotidiano pedagógico, a partir de princípios 

universalistas, com possibilidades didático-pedagógicas de reprodução, inova pela 

abrangência, possibilitando a disseminação do tema a um sem número de jovens em idade de 

formação escolar e de cidadania. São simultâneos o contato com o tema, a sua aprendizagem 

por meio de problematizações, e a apropriação de referenciais metodológicos que possibilitam 

o protagonismo, condição sine qua non para a autonomia intelectual. Inverte-se o histórico 
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reprodutivismo escolar em oportunidade para transformação dos alunos em gerenciadores do 

seu aprendizado e em escritores de conteúdos inéditos, frutos de investigações direcionadas e 

do ineditismo das experiências vivenciadas.  

 

O tema Agenda 21 na escola constitui-se num dos recortes do tema gerador constituinte da 

proposta curricular oficial da rede CEETEPS (Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza), denominado Ações em defesa do substrato natural e da qualidade de vida. Os 

subtemas propostos são: A fisionomia da superfície terrestre; Tempo geológico; Dinâmica da 

litosfera, da superfície hídrica e da biosfera; Os interesses econômicos e a degradação 

ambiental; Os problemas, catástrofes e consciência ambiental; O esforço contemporâneo 

pelo equilíbrio ambiental: políticas públicas, sociedade civil e conferências internacionais; 

Rio+20: O Brasil faz a sua parte?  

Os recortes e, principalmente, o método de abordagem são estabelecidos pelo professor. Sua 

visão de mundo e seu preparo técnico-científico-pedagógico constituem as determinantes para 

as matizes ideológicas e a qualidade da formação de seus alunos. 

Tem-se como objetivos da sistematização da experiência: Socializar uma prática pedagógica 

pautada em um tema universal capaz de contribuir para a formação do jovem cidadão e para a 

melhoria de aspectos ambientais da escola; e Contribuir para o desafio educacional 

vivenciado pelos países emergentes por meio da socialização de experiências pedagógicas 

replicáveis embasadas na educação pela pesquisa. 

Como problematizações foram definidas: i) De que maneira a metodologia e o raciocínio 

científico podem contribuir para o conhecimento e a sensibilização de jovens quanto à 

vivência prática da temática ambiental? ii) Como aproveitar um tema universal para 

desenvolver o protagonismo juvenil? 

Em relação à hipótese de trabalho toma-se como referência o desenvolvimento de temas 

universais aplicando-se metodologias que favorecem a construção do conhecimento por meio 

da pesquisa, tendo como suporte a concepção da pesquisa como princípio científico e como 

princípio pedagógico. Considerando que o conhecimento, em si, não é suficiente para a 

formação integral da pessoa, destaca-se o papel do professor tanto na condução do processo 

quanto na sensibilização dos alunos para a importância do tema, valorando o engajamento de 

cada cidadão para a materialização dos ideais universais de sustentabilidade e solidariedade 

para se melhorar o mundo.  

O trabalho está estruturado em três partes: na primeira apresentam-se breves considerações 

sobre os pressupostos teórico-metodológicos que embasam a prática relatada; na segunda 

procura-se narrar a experiência pedagógica de modo contextualizado; na terceira, no item 

conclusivo, apresentam-se ilações emanadas da própria prática, suscitando elementos 

reflexivos para um debate acerca das metodologias inovadoras e seus embates na atual 

organização curricular e funcional da escola. Na sessão anexos apresentam-se a estrutura da 

atividade pedagógica desenvolvida e algumas fotos das ações discentes. 

 

1.  Educação pela pesquisa: concepções 

A Lei 9.394/1996, denominada LDBEN, estabelece o ensino médio como a etapa conclusiva 

da educação básica de toda a população estudantil e não mais somente como etapa 

preparatória de outra etapa escolar ou do exercício profissional. (PCN Ensino Médio, 1998) 

Apesar dos avanços instituídos por essa legislação, o ensino médio ainda carece de reflexões e 
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muitas mudanças didático-pedagógicas, teórico-metodológicas e político-administrativas para 

desempenhar a sua função como etapa transitória entre a formação basilar e a formação 

universitária, entre a fase que constroi os alicerces do conhecimento formal e a que prepara 

para o mundo do trabalho. 

 

Destaca-se, no entanto, a necessidade de revisão das metodologias e recursos pedagógicos, 

num contexto histórico em que o acesso à informação ganha novas dimensões, principalmente 

com a revolução nas telecomunicações. Os procedimentos metodológicos, por se tratar de 

escolha, refletem os princípios norteadores da prática docente, de modo que os resultados 

constituem-se no reflexo desse conjunto de suas ações e concepções. A experiência relatada 

pautou-se pela aplicação de princípios da metodologia científica em temas desenvolvidos a 

partir de projetos bimestrais, inspirando-se na denominada pedagogia de projetos.  

 

Vários teóricos têm se ocupado com a conceituação e caracterização da pedagogia de 

projetos. Ao se desenvolver um determinado conteúdo por meio desse recurso didático o 

professor estabelece os procedimentos de investigação que deseja. Esses procedimentos 

constituem-se no caminho, portanto, no método que os alunos seguirão para o desvendamento 

das proposições selecionadas. Nesse momento distingue-se o fazer pedagógico: ou se 

transforma o aluno num mero reprodutor do conhecimento ou instrumentaliza-o para que seja 

o produtor do seu próprio saber. A metodologia científica é utilizada com mais frequência na 

etapa avançada da escolaridade, em cursos de graduação ou de pós-graduação. No entanto, a 

escola básica pode e deve valer-se de seus princípios. No ensino médio, quando o estudante já 

demonstra maior capacidade de abstração, esses princípios didático-pedagógicos acabam 

despertando maior interesse e envolvimento nas atividades propostas. (GIL, 2012) 

 

A pedagogia de projetos, no entanto, não deve constituir-se num fim em si mesma: o ensinar 

por meio do fazer. A escolha dos temas e, principalmente, o trato teórico-metodológico dado 

aos mesmos constituem a essência do fazer pedagógico. A educação pela pesquisa contribui 

para a caracterização qualitativa do trabalho docente e discente. Nessa concepção, os projetos 

tornam-se meios para se atingir os objetivos desejados. O centro do aprendizado desloca-se do 

professor para o aluno, sendo que a função do primeiro passa a ser a de orientador, 

substituindo o dogmático detentor do conhecimento. 

 

Para Pedro Demo, a educação pela pesquisa assenta-se em dois pilares que se complementam: 

a pesquisa como princípio científico e a pesquisa como princípio pedagógico. Tal postura 

teórico-metodológica prescinde da elaboração de problematizações apresentadas aos alunos 

como o ponto de partida do processo de aprendizagem. Para o referido autor, “um dos traços 

mais importantes da aprendizagem por problematização é o desenho de um processo 

participativo de pesquisa, exigindo fundamentação teórica, capacidade de solução de 

problemas, habilidade crítica, organização produtiva do trabalho”. (DEMO, 2011, p. 118) 

 

Na experiência relatada os princípios científicos estão presentes na estrutura formal que 

orientou as investigações, sendo que os princípios pedagógicos conduziram o processo de 

ensino e aprendizagem durante o desenvolvimento das investigações. Todas as etapas foram 

acompanhadas com embasamento teórico e orientações paralelas. Suas problematizações 

direcionaram as investigações e constituíram-se em pontos de referência para as redações 

dissertativas criadas a partir dos conceitos apreendidos. Os títulos dos projetos bimestrais 
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(subtemas) foram apresentados de forma interrogativa, tornando-se elementos chave do 

processo investigativo.  

 

Como os objetivos do trabalho versam sobre uma interferência proativa e solidária no 

ambiente escolar, os temas selecionados canalizam as investigações para a elaboração do 

diagnóstico ambiental da escola. Os resultados alcançados servirão como subsídios à 

elaboração de um plano de ações a ser implantado entre 2012 e 2014. Neste primeiro ano foi 

possível fechar o diagnóstico de três itens: o paisagismo e seu impacto no ambiente interno; a 

adequação do prédio escolar aos parâmetros internacionais de avaliação das construções e de 

sua adequação à função escolar; e a quantificação da emissão de CO2 gerada pela comunidade 

interna no trajeto casa-escola-casa. Os resultados foram apresentados em forma de relatórios 

científicos.  

 

2. Agenda 21 na escola: contribuição para a materialização de uma utopia universal 

 

2.1. Agenda 21 na escola: o que é e porque implantá-la 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente, também conhecida 

como Rio92 ou Eco92, alguns eixos temáticos foram priorizados. Entre as propostas de ação, 

o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) lançou a Agenda 21, que se 

constitui numa ferramenta de sensibilização e gestão ambiental a ser utilizada por governos, 

instituições, organizações, e outras formas de associações humanas. Baseada em princípios de 

sustentabilidade e mobilização, ela prescinde de um diagnóstico e de um planejamento para a 

implantação de ações de intervenção, com o objetivo de melhorar o ambiente local, 

considerando-o, no entanto, como parte de um todo. 

 

Nas escolas, a Agenda 21 pode se transformar num valioso instrumento de sensibilização 

ambiental, mobilizando toda a comunidade escolar. Sua implantação, no entanto, não deve 

incorrer no erro do ativismo ingênuo e acrítico, qual seja, uma somatória de ações desconexas, 

sem continuidade e, principalmente, sem embasamento teórico. Ao contrário, quando bem 

pensada ela contribui para a superação do tratamento dicotomizado de um tema universal que 

permeia a sociedade contemporânea. Permite também o protagonismo juvenil, ao envolver os 

estudantes em problemáticas que partem da realidade próxima e que retornam a essa mesma 

realidade com propostas de intervenção solidária. 

 

Concebendo a escola como a instituição responsável pela formação intelectual e cidadã do 

aluno, esse tema permite abordagens diversificadas, tais como os aspectos científicos, 

culturais, políticos, artísticos, entre outros.  

 

2.2. Particularidades do universo escolar e institucional onde a experiência se realiza 

A unidade escolar onde se realizou a prática pedagógica relatada denomina-se ETEC Prof. 

Eudécio Luiz Vicente e localiza-se em Adamantina, extremo oeste paulista. Esta escola faz 

parte de uma rede pública de ensino denominada Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza (CEETEPS), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia do Estado de São Paulo. Cada unidade – denominada ETEC (Escola Técnica) 

mantém turmas de ensino médio e cursos de ensino técnico.  Em 2012, a rede conta com 182 

ETEC distribuídas em dezenas de cidades, com cerca de 60.000 alunos matriculados. 

A Escola Eudécio, como é localmente conhecida, foi fundada em 1959 e atende alunos da 

própria cidade e de várias outras cidades do seu entorno, num raio de cinquenta quilômetros. 
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Mantém nove turmas de ensino médio e sete cursos de ensino técnico, com cerca de 900 

alunos distribuídos nos três períodos escolares.  

Quanto ao conteúdo programático das disciplinas, há uma proposta curricular da rede 

CEETEPS. Como suporte didático a escola está inscrita no Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLEM), de quem os alunos recebem os livros para quase todos os componentes 

curriculares. Além do livro didático, há conteúdos disponibilizados no Portal Educacional 

Clickideia.  Esse portal refere-se a um programa oficial de inclusão digital, envolvendo alunos 

e professores do Ensino Médio.  

Em relação à unidade escolar, conta com uma equipe técnico-administrativa bastante 

responsável e com uma equipe docente igualmente comprometida. Destaca-se, no entanto, o 

excesso de zelo para com os aspectos rígidos da institucionalidade característica das escolas 

brasileiras, muitas vezes conflitando com a “insubordinação” ou quebra de regras que as 

experiências inovadoras demandam e provocam. 

 

2.3. A experiência didático-pedagógica e seus aspectos teórico-metodológicos 

A metodologia utilizada contemplou a pesquisa qualitativa, cuja investigação foi estruturada 

tomando-se como referência a estrutura de um pré-projeto de pesquisa: tema, título, 

justificativa, objetivos, problematização, hipóteses, metodologia, cronograma e referências 

bibliográficas. 

 

Para o desenvolvimento da atividade a ênfase foi dada aos procedimentos metodológicos 

(como o trabalho seria desenvolvido), bem como no suporte que a professora orientadora 

daria aos grupos e nos resultados esperados, com as devidas datas de apresentação oral e 

entrega dos textos escritos. Os temas foram distribuídos aos grupos por meio de sorteio, como 

forma de manter a imparcialidade das preferências. Conforme o cronograma disposto na 

atividade sistematizada, parte das aulas foi dedicada ao embasamento teórico. Ao abordar o 

papel da ONU, promotora da Agenda 21, foram discutidos os conceitos de utopia, 

mobilização, cidadania, e o papel das instituições. 

 

Cada turma, dividida em oito grupos de cinco alunos, recebeu orientações gerais sobre a 

estruturação do pré-projeto de pesquisa, noções básicas de formatação de trabalhos 

acadêmicos (seguindo os padrões da ABNT), e procedimentos de investigação em meio 

eletrônico. A rede mundial de computadores (internet) foi a principal fonte de pesquisa.  

 

O tema gerador foi subdividido em doze subtemas apresentados sempre na forma 

interrogativa para estimular o espírito investigativo. Por sorteio, cada grupo passava a 

desenvolver um dos subtemas selecionados. Os papeis eram bem definidos: a professora 

distribuía os temas, orientava sobre a estrutura e a elaboração dos pré-projetos, fazia 

orientações paralelas e individualizadas para cada grupo, fora do horário da aula, 

supervisionava o andamento da pesquisa, fazia a revisão e acompanhamento dos textos 

escritos, definia horários para as consultas em meio eletrônico (e.mail), fazia o embasamento 

teórico dos temas sob a perspectiva da Geografia. A professora de Biologia e o professor de 

Matemática deram suporte a alguns grupos, de acordo com a necessidade dos temas. Assim, 

atuaram como coorientadores. 

 

Os alunos tinham a função de organizarem-se fora do horário escolar para desenvolver as 

tarefas propostas, entregá-las nas datas pré-estabelecidas, organizarem as apresentações orais, 
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comunicarem as dificuldades e, se necessário, os conflitos para mediação da professora. Os 

resultados eram socializados em forma de slides (recursos visuais) elaborados pelos próprios 

grupos, num tempo de quinze minutos, com a apresentação oral de todos os membros. Antes 

das apresentações receberam aulas de NOURA (Noções de Oratória e Uso de Recursos 

Audiovisuais).  

 

Os slides deveriam conter toda a estrutura do pré-projeto de pesquisa: justificativa, objetivos, 

problematização, procedimentos metodológicos, resultados das investigações, ilustrações 

contextualizadas, referências bibliográficas. As apresentações orais deveriam demonstrar 

domínio de conteúdo, interação com o público, espontaneidade, entre outras características 

performáticas. Os relatórios técnico-científicos foram inspirados no modelo FETEPS (Feira 

Tecnológica do Centro Paula Souza). As referidas orientações estão disponibilizadas em 

www.feteps.com.br/regulamento.php?idioma= 

 

Algumas dificuldades ou desencontros entre os participantes eram resolvidos de modo 

particular, cuja mediação procurava levar os alunos a refletirem sobre a situação real e a 

buscar respostas satisfatórias. O suporte teórico foi desenvolvido com o uso de três recursos: 

o livro didático de Geografia, distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático para o 

Ensino Médio (PNLEM), aulas teóricas expositivas e utilização do Portal Educacional 

Clickideia, usado para a postagem dos trabalhos em sua fase estrutural e já elaborados. De 

acordo com a especificidade de cada tema, variavam também as fontes de consulta. 

 

A coleta de dados foi feita por meio de visitas exploratórias no ambiente interno e externo da 

escola; consulta à planta baixa da construção; entrevistas com os gestores internos e 

especialistas externos; aplicação de questionários aos alunos de todos os períodos escolares 

para detecção de pontos fortes e de adequações parciais da escola; documentos da secretaria 

acadêmica; medições do terreno da escola; registros fotográficos; entre outras ações.  

 

Durante os trabalhos em grupo elaborados com a finalidade de busca de informação, os alunos 

tinham liberdade para usarem os telefones celulares, uma vez que boa parte deles dispõe deste 

aparelho conectado à internet. Essa prática possibilitou o estabelecimento de regras para uso 

desse dispositivo móvel, transformando-o num aliado da aprendizagem, estabelecendo limites 

entre o uso aleatório e o uso direcionado. Esta prática permite também criar hábitos referentes 

à cultura digital, ainda muito recente em nossa sociedade.  

 

A professora de Biologia, Maria Bernadete Maranha, auxiliou um dos grupos no 

desenvolvimento do tema Paisagismo: uma síntese tropical na escola? Sua atuação foi 

decisiva, orientando como elaborar a classificação das plantas e outros aspectos específicos da 

Botânica. O professor Fernando Luiz Rizzo, engenheiro mecatrônico e professor do curso de 

Mecânica, orientou o grupo Transporte: quanto de C02 emitimos a cada dia? Seus cálculos, 

realizados junto com os alunos, ajudaram a quantificar a emissão diária de gás carbônico 

efetuada pelos membros da comunidade eudeciana e a quantidade de árvores necessárias para 

a minimização deste impacto ambiental. A arquiteta Tânia Tadini Esteves coorientou o grupo 

Iluminação escolar: lousa e luz estão em sintonia? Sob sua orientação, os alunos realizaram 

a medição do terreno da escola e aplicaram os parâmetros universais para avaliação 

qualitativa da adequação dos prédios escolares. 

 

http://www.feteps.com.br/
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Devido à classificação desses grupos para apresentação na FETEPS (Feira Tecnológica do 

Centro Paula Souza) aumentou a necessidade de orientação específica aos referidos grupos. 

Dessa forma, em 2012 foram realizados diagnósticos parciais da caracterização ambiental da 

escola, com previsão de continuidade em 2013. 

 

Cada etapa realizada foi e é considerada no processo avaliatório e a recuperação consiste na 

refação do trabalho, até que atinjam o resultado esperado. Essa prática permite uma reflexão e 

uma postura crítica frente ao conceito de avaliação escolar. A produção intelectual realizada 

com a utilização de metodologia científica permitiu vários instrumentos de avaliação, 

considerando-a como processo (meio) e não como fim. Entre esses instrumentos, consideram-

se os comportamentais: interesse, participação, engajamento; os atitudinais: responsabilidade, 

organização; pedagógicos: produção de textos dissertativos, apresentações orais, provas 

institucionais. 

 

Quadro 1.  Competências e habilidades selecionadas para a atividade 

Geografia Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica, como formas de 

organizar e conhecer a localização, a distribuição e a frequência dos fenômenos naturais 

e humanos; Ler, analisar e interpretar os códigos específicos de Geografia (mapas, 

gráficos, tabelas etc.) considerando-os como elementos de representação de fatos e 

fenômenos espaciais ou espacializados; Representação e comunicação.  

 

ENEM Competências: compreender fenômenos; enfrentar situações-problema; construir 

argumentações; elaborar propostas de intervenção solidária. 

 

Habilidades: Compreender as escalas de tempo;  compreender a diversidade da vida; 

valorizar a diversidade cultural; compreender diferentes pontos de vista; 

contextualizar processos históricos; compreender diferentes pontos de vista;  

contextualizar processos históricos; compreender dados históricos e geográficos. 

 

Competências: Compreender e utilizar variáveis; compreender e utilizar gráficos; 

analisar dados estatísticos; interrelacionar linguagens. 

 

Habilidades: Contextualizar processos históricos 
GIL, Izabel Castanha (Org.), 2011 

Fonte: PCN Ensino Médio - Ciências humanas e suas tecnologias. MEC, 2000. 

 

Outra prática introduzida foi a autoavaliação e o acompanhamento do desempenho dos 

colegas. A professora entrega um documento identificando os parâmetros de observação e as 

menções a serem atribuídas ao desempenho nas apresentações orais. Em consenso, cada grupo 

atribui uma menção final aos membros dos demais grupos, justificando a menção atribuída. 

Individualmente, avaliam o autodesempenho. 

 

Esta prática rompe com o paradigma difundido entre grande número de professores: o de que 

a escola básica é mera reprodutora do conhecimento, ficando para a universidade o papel da 

produção/criação. Produção ou reprodução estão diretamente ligadas às concepções de 

educação do professor e à forma como conduz o processo de ensino e aprendizagem. 

Resguardando a maturidade intelectual dos alunos secundaristas, a produção textual dos 

mesmos os coloca na condição de produtores do conhecimento. Os textos são frutos de 

investigações dirigidas pelo professor orientador e das experiências vivenciadas durante o 
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processo de aprendizagem. São, portanto, textos inéditos, superando a histórica condição 

reprodutivista da escola de formação básica. 

 

2.4. Resultados 

2.4.1. Resultados práticos 

O diagnóstico ambiental realizado permitiu identificar aspectos inadequados ou parcialmente 

inadequados na escola. Esses aspectos podem ser comprovados nos relatórios produzidos 

pelos alunos. Entre eles destacam-se a pequena área não concretada da escola, indicando que 

a mesma está em déficit com a legislação de edificações. São apenas 300 m
2 

de área vegetada 

para um terreno de 9.000 m
2
, correspondendo a apenas 3,3% da área, quando a legislação 

preconiza 20%. 

Outro se refere ao estudo feito sobre o impacto do CO2 emitido pela comunidade eudeciana. 

Considerando o trajeto casa-escola-casa seriam necessárias cerca de 43.000 árvores por ano 

para minimizar o impacto da emissão desse gás. A área da escola abriga apenas 30 árvores.  

Esse total é relativizado pela existência de áreas vegetadas no entorno de todos os cidadãos, 

considerando principalmente a condição interiorana das cidades de origem dos membros da 

comunidade escolar. Para materialização desse resultado foi estimada uma quantidade 

possível de ser plantada, considerando o espaço exíguo da escola e as áreas das instituições 

parceiras. Previu-se, então, o plantio de 2.000 mudas num intervalo de três anos. 

As ações, portanto, partiram dessas constatações, desencadeando um planejamento para os 

próximos anos. Para a instrumentação das mesmas conta-se com o apoio da Prefeitura 

Municipal de Adamantina (doação das mudas), ETEC Eng. Herval Bellusci (escola agrícola 

estadual, da mesma rede escolar) e APTA (Agência Paulista de Tecnologia para o 

Agronegócio), ambas sediadas no município. O referido plano prevê: 

2012: Diagnóstico ambiental da escola e elaboração de relatórios semiconclusivos. 

Distribuição de 500 mudas de arbóreas e ornamentais à comunidade interna da escola. Esse 

total partiu de investigação realizada junto aos alunos dos três períodos, considerando a 

disponibilidade e o interesse em plantar uma muda em sua residência; 

2013: Plantio de 1.000 mudas de arbóreas em diferentes locais: uma pequena parte no terreno 

da própria escola, outras no Colégio Agrícola (público estadual) e na fazenda experimental da 

APTA. Ampliação da área de paisagismo da escola. Prevê-se, também, o envolvimento de 

toda a comunidade escolar no projeto, ampliando a sua possibilidade de implantação. 

Continuidade do diagnóstico ambiental da escola, priorizando outros itens do projeto; 

2014: Continuidade das ações na escola, nas instituições parceiras e com particulares, que 

desejarem efetuar plantios de mudas vegetais. Prevê-se o plantio de 1.500 mudas nas 

instituições parceiras. Prevê-se também a adesão de particulares, tais como familiares de 

alunos que tenham interesse e local apropriado. 

 

2- Resultados acadêmicos 

O CEETEPS realiza, anualmente, a FETEPS (Feira Tecnológica do Centro Paula Souza). Na 

edição 2012 (23 a 25/10/2012), dois grupos foram selecionados para apresentarem seus 

trabalhos em São Paulo. A indicação pode ser conferida em www.feteps.com.br/categoria1.  

 

Três grupos apresentaram seu trabalho no CICFAI JUNIOR (Congresso de Iniciação 

Científica da FAI), em Adamantina/SP. A FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas –, 

http://www.feteps.com.br/categoria1
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instituição promotora do evento, é uma autarquia municipal de ensino superior. Um dos 

grupos conquistou menção honrosa. Maiores informações podem ser conferidas em 

www.fai.com.br/cicfai. Os anais serão disponibilizados no mesmo site. Fotos na sessão 

Anexos. 

 

A elaboração inicial do pré-projeto de pesquisa, bem como o seu desenvolvimento, constitui-

se no segundo exercício de iniciação científica realizado por essas turmas, uma vez que, em 

2011, no segundo ano do ensino médio, já tiveram noções sobre metodologia científica. 

 

3. Conclusão: contribuição a um debate permanentemente aberto  

O desenvolvimento da atividade evidenciou peculiaridades, transformados aqui em reflexões. 

Uma deles diz respeito à organização curricular da escola. A rigidez do atual sistema escolar 

não favorece trabalhos mais inovadores, pautados no protagonismo e na interdisciplinaridade. 

A estruturação disciplinar é outro elemento limitador. Vivemos um paradoxo educacional: os 

desafios contemporâneos prescindem de saberes abrangentes e transversais, necessitando, 

portanto, de arranjos curriculares flexíveis.  

 

A organização horista do trabalho docente também dificulta as ações pedagógicas, uma vez 

que o tempo é ocupado com a regência de sala e com obrigações burocráticas. A composição 

da jornada é sobrecarregada com aulas e turmas, pouco sobrando para as orientações 

paralelas. O atual sistema induz a um ensino massificado, quando o que se deseja é um ensino 

mais personalizado, portanto, mais próximo do aluno, de suas dificuldades e de suas 

potencialidades. 

 

Por outro lado, o fazer pedagógico e o cotidiano escolar são ricos de possibilidades. É 

perfeitamente possível a presentificação e a materialização de temáticas teóricas e universais, 

sem que para isso se tenha que demandar recursos financeiros intangíveis à escola e à 

condição socioeconômica dos alunos. Com criatividade e dedicação é possível desenvolver 

um ensino inovador, pleno de significados. 

 

A transformação da escola passa por amplos debates entre todos os envolvidos: segmentos 

internos da unidade escolar, gestores e governos. Internamente, com visão ampla e bom senso, 

é possível flexibilizar alguns aspectos funcionais, reduzindo a cartorialização instituída e 

fortalecendo a dimensão pedagógica. Por parte dos governos, a atenção deve ser focada em 

novos arranjos curriculares, contemplando a abordagem integrada das disciplinas, favorecida 

pela implantação do trabalho docente por jornada. Maior autonomia à escola é outro aspecto a 

se considerar. Junto com ela, a instrumentalização da equipe escolar para o trabalho mais 

descentralizado e livre. 

 

Não importa o tema a ser trabalhado, o que se destaca é a relevância do trabalho planejado e 

estruturado, o comprometimento dos envolvidos, e o estímulo ao protagonismo juvenil. 

 

Considerando especificamente o tema Agenda 21 na escola, sua implantação gradativa 

permite o envolvimento espontâneo de toda a comunidade escolar. Tal dinâmica favorece o 

seu desenvolvimento sob as mais variadas dimensões: científica, social, cultural, ambiental, 

econômica, política, entre outras, permitindo, por meio de uma experiência didático-

pedagógica, o exercício da cidadania e a construção do conhecimento. 
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Quadro 2: Estrutura da atividade didático-pedagógica desenvolvida 

 
HIC VIVERE 2012 – AGENDA 21 PARA UMA ESCOLA SUSTENTÁVEL 

 

Alunos do 3º ano do ensino médio  

ETEC Prof. Eudécio Luiz Vicente – Adamantina/SP 

 

Disciplina âncora: Geografia 

Responsável: profª Izabel Castanha Gil  

 

Disciplinas envolvidas:  

Biologia: Profa Maria Bernadete Maranha 

Matemática: Prof. Fernando Luiz Rizzo 

 

Objetivos: 

- Desenvolver um dos temas do programa de Geografia para o ensino médio do CEETEPS; 

- Oportunizar aos alunos a condição de protagonistas do próprio conhecimento, por meio da aprendizagem 

por problematização; 

- Conhecer esforços universais, destacando o papel das instituições, como a ONU, por meio do PNUMA e 

dos ODM, para disseminar práticas que contribuam para a construção de valores, hábitos e atitudes 

ambientalmente responsáveis; 

- Implantar na escola procedimentos de gestão ambiental pautados nos princípios da Agenda 21, visando 

contribuir para a melhoria quantitativa e qualitativa do ambiente escolar. 

 

Base tecnológica: Ações em defesa do substrato natural e da qualidade de vida 

Subtemas: O esforço contemporâneo pelo equilíbrio ambiental: políticas públicas, sociedade civil e 

conferências internacionais; Rio+20: o Brasil fará a sua parte?  

 

Base teórica: A relação sociedade/natureza sob o industrialismo e a economia de mercado; O global e o 

local sob a ótica da temática ambiental; Sustentabilidade: os limites de um conceito; Rio+20 e a agenda 

ambiental internacional; A ONU e os esforços internacionais institucionalizados. 

 

Temas para pesquisa em grupo: propondo melhoras qualitativas no ambiente escolar: 

1- Água: como chega e como sai da escola? 

2- Energia: como usamos esta força? 

3- Iluminação: janela, lousa e luz – há harmonia? 

4- Material escolar: de árvores, jazidas e fábricas – e eu com isso? 

5- Paisagismo: uma síntese tropical na escola? 

6- Ergonomia: minha cadeira é minha amiga? 

7- Limpeza geral da escola: eu, um gari? 

8- Vestuário: como ser elegante com responsabilidade ambiental? 

9- Som: você já viu uma escola sem barulho? 

10- Transporte: quanto de C02 emitimos a cada dia? 

11- Alimentos: vamos reduzir as sobras da merenda escolar? 

12- Esgoto: que destino é dado aos dejetos que deixamos na escola? 

 

Procedimentos metodológicos: 

- A professora fará a apresentação do tema aos alunos dos terceiros anos e explicará a base teórica; 

- Os temas serão definidos por sorteio; 

- Em grupo de 5 alunos, os temas serão pesquisados e apresentados à sala, em forma de slide, vídeo ou 

dramatização; 



A Agenda 21 na escola: educação pela pesquisa na aprendizagem e vivência de uma temática universal 
Profª Drª Izabel Castanha Gil 

genda 21 na escola: educação pela pesquisa na aprendizagem e vivência de uma temática universal 
Profª drª Izabel Castanha Gil  

 
 

13 
 

- As pesquisas serão feitas em grupos de 5 alunos. Cada grupo terá que elaborar uma proposta prática para 

redução dos impactos ambientais causados pela temática estudada, considerando a melhoria qualitativa do 

ambiente escolar. 

- O desenvolvimento do trabalho seguirá a estrutura de um pré-projeto de pesquisa, conhecida no segundo 

ano: tema, título, justificativa, problematização, objetivo, hipótese, metodologia, cronograma, referências 

bibliográficas. 

- Fontes de pesquisa: livro didático, atlas geográfico, Portal Educacional Clickideia, sites livres, jornais 

impressos, revistas etc. 

 

Prazo: abril, maio e junho de 2012 (um trimestre) 

 

Cronograma - Organização do tempo  

1ª semana: Apresentação e orientação sobre o trabalho a ser desenvolvido; sorteio dos temas. Organização 

inicial dos grupos de trabalho; 

2ª semana: Embasamento teórico (professora). Continuidade das investigações propostas; 

3ª semana: Aplicação de questionários para coleta de dados. Tabulação e análise dos dados coletados.   

4ª semana: Acertos finais dos trabalhos, sob orientação da professora; 

5ª semana: Apresentação oral de 4 grupos; 

6ª semana: Apresentação oral de 4 grupos. Entrega de um texto dissertativo, com resumo acadêmico, 

sintetizando o aprendizado do grupo com as pesquisas sobre o tema (até 2 laudas); 

7ª semana: Devolução das sínteses aos alunos, com as devidas observações para refação. Entrega de questões 

de vestibular, ENEM, e concursos, garimpadas pelos grupos referentes ao tema pesquisado. O responsável 

pela sala envia à professora, por e.mail, um arquivo com o banco de questões e gabarito, selecionando as não 

repetidas. 

8ª semana: Postagem do banco de questões (três salas) no Baú de ideias, pela professora. Entrega de um 

resumo acadêmico, elaborado a partir do texto dissertativo. Obs: O resumo deve seguir a estrutura do 

CICFAI JR, visando apresentação dos grupos interessados. Ele deve ser feito também por aqueles que não 

têm interesse na apresentação no Congresso, pois se trata de um exercício de redação textual. 

9ª semana: Prova bimestral. O banco de questões será utilizado como referência. Afinal, vocês se preparam 

para vários processos seletivos neste final de ano.  

 

Formas de avaliação do bimestre: 

Envolvimento nas atividades propostas; apresentações orais (slide, conteúdo e comunicação oral); 

originalidade das propostas apresentadas; texto dissertativo; resumo acadêmico; prova individual (questões 

garimpadas em diferentes formas de processo seletivo e ENEM, referentes ao tema estudado).   

Temas para pesquisa em grupo: propondo melhoras qualitativas no ambiente escolar: 

 

1-Água: como chega e como sai da escola? 

Referências: Código sanitário do Estado de São 

Paulowww.apetres.org.br/legislacao_news/C%C3%B3digos/C%C3%93DIGO%20SANIT%C3%81RIO%20

DO%20ESTADO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO.pdf 

 

Fornecimento: de onde vem? Formas de abastecimento das reservas naturais? (relação entre disponibilidade 

de água, clima e relevo) 

Captação e tratamento: quem faz? Como é feito? Existe parâmetros de qualidade?  

Armazenamento na escola: forma e manutenção? 

Consumo: quantidade real e ideal em ambiente escolar? (ver média proposta pela OMS, Código sanitário e 

Código de obras) 

Custo mensal: por pessoa e total da escola. Quem paga? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da água pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Outros aspectos 

Proposta para redução de 5% no consumo diário: originalidade e exiquibilidade. 
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2- Energia: como usamos esta força? 

Fornecimento e origem: Quem a fornece? De onde vem? (relação entre energia e clima) 

Formas de obtenção: a tecnologia a serviço do bem estar das pessoas 

Consumo: quantidade real e ideal em ambiente escolar? (ver média internacional proposta, Código sanitário 

e Código de obras) 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Outros aspectos 

Proposta para redução de 5% no consumo diário: originalidade e exiquibilidade. 

 

3- Iluminação escolar: lousa e giz estão em harmonia? 

Referência:  

1- Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil 

portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf 

2- Código de obras – Lei 11.228/1992 

www.ebah.com.br/content/ABAAAAQAEAA/codigo-obras-sp-lei-11-228 

 

Importância da iluminação natural e sua adequação às construções escolares. 

Relação entre iluminação natural, latitude e clima. 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

 

Proposta de estudo da adequação do prédio escolar aos Parâmetros básicos de infra estrutura para 

instituições de educação física. 

 

4- Material escolar: de árvores, jazidas e fábricas – e eu com isso? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Proposta para redução de 5% no consumo diário: originalidade e exiquibilidade. 

 

5- Paisagismo: uma síntese tropical na escola? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Realizar a catalogação das espécies existentes na quadra onde se localiza a escola, identificando nome 

popular, nome científico, família, habitat etc. 

Identificar as áreas com proposta de paisagismo e o projeto elaborado pela direção. 

Avaliar a adequação das espécies existentes e das propostas no projeto para o paisagismo de escolas. 

Proposta de melhorias no projeto paisagístico da escola (originalidade e exiquibilidade) 

 

6- Ergonomia: minha cadeira é minha amiga? 

Referência:  

Parâmetros básicos de infra-estrutura para instituições de educação infantil 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Proposta para melhora da postura dos alunos e, se possível, de algum tipo de mobília da escola 

(originalidade e exiquibilidade) 

 

7- Limpeza geral da escola: eu, um gari? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Conhecer o modelo de gestão utilizado para a realização da limpeza da escola 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAQAEAA/codigo-obras-sp-lei-11-228
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/miolo_infraestr.pdf
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Proposta de melhora na limpeza geral do ambiente escolar (originalidade e exiquibilidade) 

 

8- Vestuário: como ser elegante com responsabilidade ambiental? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Proposta de realização de uma campanha para esclarecimento sobre o impacto do vestuário no meio 

ambiente (originalidade e exiquibilidade) 

 

9- Som: você já viu uma escola sem barulho? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Proposta para melhor aproveitamento das aulas com a participação responsável dos alunos – menos 

conversa e mais aprendizado. (originalidade e exiquibilidade) 

 

10- Transporte: quanto de C02 emitimos a cada dia? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

 

Proposta para aumentar o uso de bicicleta ou caminhada entre os alunos, professores e funcionários 

(originalidade e exiquibilidade) 

 

11- Alimentos: vamos reduzir as sobras da merenda escolar? 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Proposta para redução de 20% nas sobras diárias de alimentos da merenda escolar (originalidade e 

exiquibilidade) 

 

12- Esgoto: que destino é dado aos dejetos que deixamos na escola? 

Referência: Código sanitário do Estado de São Paulo 

www.apetres.org.br/legislacao_news/C%C3%B3digos/C%C3%93DIGO%20SANIT%C3%81RIO%20DO%

20ESTADO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO.pdf 

Avaliação qualitativa: características de uso e percepção ambiental da energia pela comunidade escolar, por 

meio da aplicação de questionário. 

Proposta para uso responsável dos banheiros da escola (originalidade e exiquibilidade) 

 
GIL, Izabel Castanha, 2012 (Org.) 
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