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Introdução

O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de Profes-
sores e Práticas Pedagógicas em Ensino de Ciências e Educação 

 1. Versão modificada e ampliada do artigo publicado nos Anais da VI Confe-
rência Internacional de Educação Ambiental e Sustentabilidade “O melhor de 
ambos os mundos”, 2014, p.382-97.
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18 CLÁUDIO CESAR DE PAIVA 

Ambiental (ECiEA) desenvolveu, durante os anos de 2013 e 2014, 
dois projetos de extensão articulados: “Ciências e Ambiente: Dialo-
gando com a Comunidade Universitária”, no câmpus da Facul dade 
de Ciências e Letras de Araraquara (FCLAr)/Unesp; e “Ciências e 
Ambiente: a Universidade em Diálogo com a Escola”, na Escola 
Estadual Bento de Abreu (EEBA), de Araraquara. 

Os projetos tiveram como objetivo estabelecer e cultivar um 
diálogo com a comunidade dessas duas instituições em relação a as-
pectos socioambientais e científicos. 

O ECiEA reúne alunos de graduação e pós-graduação, pesqui-
sadores e professores da educação básica de diferentes áreas do  
conhecimento, a exemplo da Biologia, Ciências Sociais, Física, Le-
tras, Matemática, Música, Pedagogia e Química, que procura arti-
cular propostas de pesquisa, ensino e extensão voltadas à Educação 
Ambiental (EA) e ao Ensino de Ciências. 

As discussões e investigações realizadas no âmbito do Grupo, 
bem como as atividades de pesquisa e ensino de cada membro,  
forneceram subsídios para os dois projetos de extensão, desenvol-
vidos para proporcionar ações com o objetivo de melhorar as condi-
ções socioambientais na FCLAr e na EEBA, incluindo o estímulo  
à percepção e à integração da comunidade universitária e escolar, 
respectivamente, nesses ambientes. 

Além disso, os projetos fomentavam o interesse por temas li-
gados a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), favo-
recendo reflexões sobre questões relacionadas a esses temas que 
possibilitassem ações para a transformação e melhoria do espaço 
universitário e escolar. 

Como fundamentação teórica, recorremos a autores que se iden-
tificam com uma vertente crítica da Educação Ambiental, como 
Guimarães (2004) e Loureiro (2004), entre outros, bem como o apoio 
de Paulo Freire (2005, 2009).
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UNIVERSIDADE E SOCIEDADE 19

O desenvolvimento dos trabalhos

Os projetos de extensão foram desenvolvidos tomando como 
refe rência a metodologia da problematização, estruturada a partir do 
esquema do arco proposto por Maguerez (Berbel; Gamboa, 2011). 

Essa proposta tem início com a observação da realidade, de 
forma a identificar aspectos importantes e que necessitem ser am-
pliados, superados, reconstruídos ou transformados em relação à 
temática explorada. 

A etapa da problematização propriamente dita ocorre como um 
exercício social e político para a construção dos conhecimentos neces-
sários àquela realidade. É possível que surjam vários problemas e, 
dentre eles, devem ser escolhidos os mais urgentes, que tenham rela-
ção mais próxima com as atividades desenvolvidas. A etapa seguinte 
consiste em identificar quais os pontos-chave do(s) problema(s), o 
que envolve refletir e levantar os fatores associados a ele(s) e seus 
deter minantes contextuais, dando origem a aspectos que necessitam 
de respostas e precisam ser investigados, constituindo a base para a 
teorização. Na etapa da teorização, ocorre a busca sis tematizada de 
conhecimentos científicos e técnicos, de forma a possibilitar a análise 
do(s) problema(s) por diferentes ângulos e a elaboração de hipóteses 
de solução. As hipóteses passam por uma análise para que sejam 
sele cionadas aquelas que possam, de forma mais direta, encaminhar 
soluções (Bordenave; Pereira, 1982). 

Seguindo esse movimento, a primeira etapa do trabalho con-
sistiu em elaborar um levantamento nos dois espaços, FCLAr e 
EEBA, de modo a conhecer a realidade e identificar possíveis pro-
blemas. A partir do diagnóstico, o ECiEA deu início a um processo 
de reflexão crítica sobre os aspectos levantados e de estudo teórico 
para subsidiar propostas de soluções para os problemas identi-
ficados. 

As ações realizadas visaram a sensibilização e a difusão de in-
formações, por meio da exibição de filmes e proposição de discus-
sões sobre os temas abordados, realização de palestras e oficinas e 
montagem de intervenção.
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20 CLÁUDIO CESAR DE PAIVA 

A seguir apresenta-se uma síntese do levantamento na FCLAr 
e os resultados encontrados, destacando alguns aspectos que possi-
bilitaram identificar as demandas em relação à temática ambiental; 
o mesmo acontece em relação à EEBA. As atividades realizadas nos 
dois espaços emergiram do processo de teorização como hipóteses 
de solução e contribuíram para a melhoria e superação dos pro-
blemas evidenciados. 

O diagnóstico na FCLAr

Na FCLAr, foi desenvolvido um diagnóstico da realidade a par-
tir dos seguintes instrumentos: identificação de projetos existentes 
na área de Educação Ambiental cadastrados junto à Pró-Reitoria de 
Extensão da Unesp; consultas à comunidade universitária sobre pro-
jetos desenvolvidos ou em desenvolvimento na área ambiental vol-
tados à FCLAr nos últimos cinco anos; consultas sobre gestão de 
resíduos às secretarias dos dez departamentos2 e aos seguintes se-
tores da Faculdade: Divisão Técnica Administrativa, Divisão Téc-
nica Acadêmica, Seção Técnica de Informática, Seção de Atividades 
Auxiliares, Biblioteca e Restaurante Universitário. 

Com relação aos alunos, foi elaborado um questionário, dispo-
nibilizado na página eletrônica da instituição, abordando a per-
cepção sobre o ambiente da Faculdade e as formas de interação do 
estudante com o espaço físico, entre outros aspectos. 

Foi identificado, a partir de um catálogo organizado pela Pró-
-Reitoria de Extensão em 2011, que, naquele ano, realizaram-se 
dezessete projetos de extensão na Unesp, envolvendo a temática 
ambiental, voltados à comunidade universitária, com foco em 
alunos, professores e funcionários das unidades, sendo que alguns 
ultrapassavam os muros da instituição.

 2. Administração Pública; Antropologia, Política e Filosofia; Ciências da Edu-
cação; Didática; Economia; Letras Modernas; Linguística; Literatura; Psico-
logia da Educação; e Sociologia. Disponível em: <http://www.fclar.unesp.
br/#!/departamentos/>. 
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De forma geral, as propostas tinham como objetivo integrar o 
ambiente universitário na vida dos sujeitos, além de sensibilizar e 
contribuir na formação dos profissionais que saem da Univer sidade. 
Naquele momento, não constava nenhum projeto de extensão ca-
dastrado que envolvesse a comunidade da FCLAr em temáticas 
ambientais. 

A consulta à comunidade local (professores, alunos e funcioná-
rios) sobre a existência de projetos ambientais, feita via correio ele-
trônico, teve como retorno somente uma resposta, referindo-se ao 
Festival de Artes Integradas Gaia, produzido pelo coletivo Colmeia 
Cultural, que contava com alguns ex-alunos da Universidade.3 

Assim, percebeu-se que a EA vinha sendo pouco explorada 
dentro dos espaços da FCLAr. 

Já na consulta feita aos departamentos da FCLAr sobre suas 
iniciativas com relação à gestão de resíduos, identificou-se, em 
todas as respostas, uma preocupação maior com a redução do uso de 
papéis e com o descarte de papelões oriundos de caixas. As inicia-
tivas realizadas aproveitavam o papel para rascunho, na produção 
de blocos, ou reutilização em impressões de menor importância 
(que não fossem documentos). Todos os papéis de impressão e cor-
respondência a serem descartados, bem como revistas e papelão, 
eram acondicionados em lugar próprio até que fossem recolhidos 
por um funcionário de uma empresa privada que possuía contrato 
com a unidade por meio da Paulista Júnior (empresa da Univer-
sidade que visa ao empreendedorismo e à inserção de alunos no 
mercado de trabalho). Não havia indicação de ações para redução da 
produção de resíduos.

Já as entrevistas com os funcionários revelaram algumas ações 
relacionadas à melhoria da gestão de questões ambientais não só 
desses servidores como também daqueles sob sua responsabili-

 3. A primeira edição desse projeto ocorreu em 2009, com o objetivo de difundir  
o pensamento sustentável por meio de palestras, oficinas e rodas de discussão, 
apresentações teatrais e shows. O projeto, aberto ao público em geral, é divul-
gado nas unidades da Unesp de Araraquara, incluindo a FCLAr, e conta com 
a participação de alunos da unidade como voluntários.
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dade. Entre elas, destacam-se: na Divisão Técnica Acadêmica, a 
separação de lixo em reciclável e não reciclável; na Divisão Técnica 
Administrativa, a preocupação com a redução do uso de copos des-
cartáveis e, em ambas, a diminuição no número de impressões. 

Na Seção Técnica de Informática, havia redução no uso de 
papel, pois a maior parte do trabalho era feita no computador. 
Nessa seção, os copos descartáveis praticamente não eram utili-
zados, pois todos os funcionários aderiram às canecas. Também 
havia a separação de material reciclável e, além disso, uma preocu-
pação com o destino de equipamentos de informática obsoletos ou 
quebrados e sem possibilidade de manutenção.

Na Seção de Atividades Auxiliares (marcenaria, manutenção, 
jardinagem, limpeza e vigilância) havia uma grande preocupação 
com as questões ambientais. O funcionário então responsável pela 
seção, fez um levantamento de espécies da fauna e flora do câmpus 
e propôs alguns projetos sustentáveis, como a construção de uma 
cisterna para o reaproveitamento da água de chuva e a implantação 
de um sistema de iluminação solar. 

Na Biblioteca, os funcionários separavam o lixo compostável 
do material reciclável e utilizavam canecas ou garrafas para reduzir 
a quantidade de copos descartáveis. O material bibliográfico que a 
unidade recebia e que não era condizente com as áreas de pesquisa 
da FCLAr era enviado para bibliotecas comunitárias ou para os 
Programas de Educação Tutorial da Faculdade. 

Por fim, no restaurante universitário, a maior preocupação 
entre os funcionários era com a separação de papéis e papelão. Os 
copos descartáveis eram pouco utilizados; somente visitantes os re-
cebiam.4 A quantidade de pessoas que frequentavam o Restau-
rante Universitário e até mesmo a comida desperdiçada variava 
muito de acordo com o cardápio, sendo que o pão era o alimento 
que mais sobrava. Diariamente, em média, eram descartados dois 

 4. A iniciativa de substituir os copos descartáveis por canecas plásticas foi um 
projeto da Paulista Júnior, 2008. Segundo a proposta, todo aluno e funcionário 
que ingressa na unidade recebe uma caneca plástica da Universidade.
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latões de 100 litros por período com restos de comida. Apesar desse 
desperdício, não parecia haver ações para minimizar o problema.5

Em todos os setores, os funcionários disseram reutilizar os pa-
péis na impressão de não documentos e confeccionar blocos de ano-
tações (na gráfica da própria Faculdade). Os papéis descartados e as 
caixas de papelão eram separados e encaminhados para coleta pela 
empresa citada anteriormente. 

Entre os funcionários, era unânime a percepção da necessidade 
da criação de um projeto para o descarte correto de resíduos e a  
separação de materiais recicláveis, bem como a retirada frequente 
desse material para que não houvesse acúmulo. No entanto, não era 
geral a compreensão da necessidade de redução da produção desses 
resíduos, aspecto que parecia já resolvido pelas ações relatadas. A 
observação do cotidiano da FCLAr por membros do ECiEA evi-
denciou, entre outros aspectos, uso expressivo de copos descartá-
veis por professores e funcionários e o descarte incorreto (misturado 
a restos de alimentos, por exemplo), dificultando o armazenamento 
e a destinação para reciclagem. 

Para análise da perspectiva dos estudantes, foram consideradas 
respostas de 72 questionários, um número pequeno diante da quan-
tidade de alunos que frequenta o câmpus. As questões sobre a re-
lação do aluno com o espaço da FCLAr revelaram a dificuldade  
de percepção da faculdade como “meio ambiente”, ou seja, uma 
ausência de sentimento de pertencimento. Assim como os funcio-
nários, os alunos também revelaram uma preocupação com a ge-
ração e o descarte de resíduos sólidos. 

A partir disso, considerando as concepções de Freire (2005), 
“resíduos sólidos” foi identificado como um profícuo tema gerador 
para projetos de EA junto à comunidade da Faculdade.

 5. Esse é um dado preocupante e o ECiEA identificou que as ações dos projetos 
não eram suficientes para enfrentá-lo, pois o desperdício de alimentos envolve 
outros aspectos, além da educação ambiental. Seria necessária a proposição de 
um projeto específico, que incluísse também a gestão do restaurante. 
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As ações na FCLAr

Foram realizadas diferentes atividades na FCLAr, entre as 
quais destacam-se: 

Figura 1.1 – Montagem de instalação com copos descartáveis na FCLAr 
Fonte: Arquivos ECiEA.

Figura 1.2 – Instalação e campanha sobre uso de copos descartáveis
Fonte: Arquivos ECiEA.

– Contagem dos copos descartáveis dispensados durante quatro 
dias por funcionários e docentes nas copas da FCLAr (1.597 
copos) e montagem de uma instalação com o material, exposta 
durante uma semana. Para acompanhar a instalação, foram con-
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feccionados cartazes, com textos que apresentavam uma estima-
tiva do consumo de copos em um mês e ao longo de um ano, os 
gastos para reciclagem e o uso da caneca como alternativa, bus-
cando sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de redução 
no uso dos copos (figuras 1.1 e 1.2).

– Exibição do filme Boca de lixo, de Eduardo Coutinho (1992), e 
discussão sobre a temática resíduos sólidos com a comunidade  
da FCLAr, tendo como debatedor um engenheiro ambiental, 
gestor de projetos da Cooperativa de Catadores, Coleta, Triagem 
e Bene ficiamento de Materiais Recicláveis de Araraquara – 
Acá cia (Figura 1.3). 

Figura 1.3 – Discussão sobre resíduos sólidos após exibição de filme
Fonte: Arquivos ECiEA.

– Exibição do documentário O veneno está na mesa II, de Silvio 
Tendler (2014), seguida de uma mesa de diálogo, composta por 
um cientista social e uma bióloga, sobre o modelo de desenvolvi-
mento agrícola empreendido no Brasil, enfatizando aspectos am-
bientais do uso e ocupação do solo, das condições econômicas e 
trabalhistas do agricultor, do emprego de agrotóxicos em larga 
escala, do impacto político e social das ações empreendidas por 
grandes grupos industriais, latifundiários e governo (figuras 1.4 
e 1.5). 
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Figura 1.4 – Pesquisadores fazem discussão após a exibição do documentário
Fonte: Arquivos ECiEA.

Figura 1.5 – Mesa de diálogo com a comunidade 
Fonte: Arquivos ECiEA.

– Roda de conversa sobre problemas ambientais urbanos. Para 
subsidiar a discussão, o prof. dr. Gustavo Neves da Rocha Filho, 
professor aposentado da Faculdade de Arquitetura e Urbanis mo/
USP, produziu um texto, a pedido do ECiEA, comentando 
breve mente a questão da poluição urbana, focando a poluição 
das águas e a produção/tratamento de esgoto urbano. Houve 
ainda a exibição do documentário Entre paredes de concreto, 
produ zido pela Revista Fapesp (2014), abordando a alteração e a 
explo ração de rios durante o processo de urbanização e expansão 
da cidade de São Paulo. 
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O diagnóstico na EEBA

Para a elaboração do diagnóstico sobre a realidade observada 
na EEBA e encaminhamento de propostas de ação, foram aplicados 
questionários a alunos de turmas de sexto e nono ano do ensino 
fundamental, escolhidos aleatoriamente, e a professores da escola. 
No tocante aos alunos, buscou-se conhecer suas percepções sobre o 
ambiente e o meio ambiente na escola que frequentavam. Além 
disso, procurou-se identificar o que era importante desenvolver e o 
que os estudantes já haviam aprendido na escola sobre esse tema. 

Aos professores, de diferentes áreas do ensino fundamental e 
médio, foram feitos os seguintes questionamentos: como eles enxer-
gavam o meio ambiente na escola; se incluíam questões ambientais 
em suas aulas e, em caso afirmativo, de que forma o faziam; o que 
poderia ser feito para melhorar o meio ambiente na escola. Como 
última questão, perguntamos aos dois segmentos o que eles costu-
mavam fazer em prol do meio ambiente. Todas as respostas do 
questionário de alunos e professores foram classificadas e analisadas 
para o encaminhamento de ações e atividades desenvolvidas em 
etapas posteriores. 

O diagnóstico na escola incluiu, ainda, a observação (com re-
gistro fotográfico) dos pátios antes e após os intervalos e das salas 
de aula após seu uso. Foi possível identificar grande produção de 
resíduos e o descarte inadequado da maioria. No caso das salas  
de aula, era frequente observar folhas de caderno e de papéis de 
bala espalhados no chão. Em cada sala, existia apenas um recipiente 
para lixo comum, não havendo local de separação de folhas para 
reutilização ou reciclagem. Nos corredores, a quantidade de papéis 
de bala espalhados também era grande e não havia recipientes que 
pudessem ser usados como lixeiras. 

A observação dos pátios evidenciou que os alunos encontravam 
os locais limpos quando chegavam das salas para o intervalo e, na 
volta para as salas de aula, o deixavam completamente modificado. 
Foi possível notar, ainda, um grande acúmulo de resíduos variados, 
que incluíam papéis de bala, folhas de caderno e restos de ali-
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mentos, jogados displicentemente em diferentes locais, inclusive 
no pequeno jardim, único espaço verde disponível, e até mesmo 
dentro das pias e dos bebedouros do pátio. 

Diante do panorama observado, consideramos, também no 
caso da EEBA, que “resíduos sólidos” seria um bom tema gerador 
para projetos de EA junto aos estudantes. 

As ações na EEBA

Na Escola Estadual Bento de Abreu foram realizadas as se-
guintes atividades:

Figura 1.6 – Alunos da EEBA participam de oficina de percepção am-
biental
Fonte: Arquivos ECiEA.

– Oficina de percepção ambiental, com alunos do nono ano, na 
FCLAr. Os estudantes saíram do espaço escolar, vivenciaram 
outro ambiente, realizando observação da fauna e flora, coleta e 
análise de solo, identificação da umidade relativa do ar, entre ou-
tros aspectos (figuras 1.6 e 1.7). Ao final, foram “provocados” a 
dar continuidade ao trabalho na escola, percebendo o ambiente 
em que estão cotidianamente inseridos. 
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Figura 1.7 – Alunos coletam amostra de solo para análise
Fonte: Arquivos ECiEA.

– Palestra sobre arborização urbana e discussão sobre a qualidade 
do ambiente da escola, incluindo o estímulo à percepção da arbo-
rização do espaço, envolvendo alunos do sétimo ano da EEBA. 
Como parte final da atividade, os alunos realizaram o plantio de 
árvores nativas em uma área da escola, com a presença do gerente 
de Reflorestamento da Secretaria Municipal de Araraquara-SP, 
que também forneceu as mudas (Figura 1.8). 

Figura 1.8 – Plantio de mudas nativas na EEBA
Fonte: Arquivos ECiEA.
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– Oficina de ervas e temperos com alunos do oitavo ano, com a 
constituição de algumas jardineiras que deveriam ser mantidas 
pelos estudantes para uso no preparo das refeições servidas na 
escola. 

– Exibição do documentário O veneno está na mesa II e palestra 
sobre alimentação saudável com alunos do ensino fundamental e 
médio, discutindo as origens dos alimentos ingeridos, os pro-
blemas associados a fast-foods e alimentos processados e a neces-
sidade de melhoria de hábitos alimentares. 

– Oficina Música e Sensibilização Ambiental com alunos do sexto 
ano do ensino fundamental, utilizando a paisagem sonora do in-
terior e do entorno da escola para estimular a percepção de dife-
rentes elementos do ambiente (Figura 1.9). 

Figura 1.9 – Caminhada em praça próxima à escola para percepção do 
ambien te
Fonte: Arquivos ECiEA.
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Reflexões e perspectivas 

A partir do cenário diagnosticado foi possível pensar na ela-
boração de ações envolvendo temas sociocientíficos e ambientais, 
desen volvidas tanto na FCLAr quanto na EEBA. As atividades 
realizadas no âmbito dos dois projetos, a exemplo de algumas aqui 
descri tas, envolveram diferentes públicos e geraram discussões 
inte ressantes, subsidiadas por diferentes olhares, englobando as di-
mensões ambiental, social, histórica e política das questões em foco. 

Durante o desenvolvimento dos projetos, buscou-se a cons-
trução de outros olhares e novas percepções sobre as questões am-
bientais e a proposição de alternativas e encaminhamentos para os 
problemas enfrentados, dentro de uma perspectiva que leva em 
conta as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente.

Os projetos de extensão também serviram de espaços de diálogo 
entre os todos os segmentos participantes: professores, estudantes de 
graduação e de pós-graduação, alunos, professores e gestores da es-
cola pública, na perspectiva freiriana de favorecer o pensar crítico e 
emancipatório, possibilitando a produção de conhe cimento em um 
processo de transformação das relações na Universidade e entre ela e 
a sociedade.
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