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RESUMO 
 
 

Por conta dos padrões econômicos dominantes no planeta, estabelecidos, principalmente, 
após a Revolução Industrial, o mundo vem sendo movido pelas leis do consumo e da 
acumulação. Nós humanos, não pensávamos que os recursos naturais eram finitos, e não nos 
preocupavamos em realizar um planejamento adequado das atividades que exercemos, nem 
pensavamos em um modelo de gestão ambiental dos recursos naturais, que utilizamos para 
sobreviver. Introduzimos estes processos em nossa cultura, alterando nossos hábitos 
alimentares, de consumo, de trabalho, enfim mudamos o modo de vida. Tudo isso resulta no 
comprometimento da qualidade da vida e da saúde do planeta. A partir da década de sessenta, 
temas como sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, ganharam ênfase e trouxeram a 
necessidade de propagar mudanças nos meios de produção, na forma e na escala de 
consumo. Perante esse desafio mundial, acreditamos que o espaço escolar é um espaço de 
formação integral da pessoa, tanto na formação cidadã, quanto na formação ambiental. 
Atendendo também a demanda da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) no que diz respeito a interdisciplinaridade, elaboramos um 
projeto que venha a suprir a escassez desse tema nos livros didáticos e planos de ensino dos 
docentes, e que contemple a temática ambiental através da aprendizagem social e 
aprendizagem baseada projetos. Diante desse desafio, cinco estudantes do curso de Geografia 
da Universidade de Taubaté, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID) e o professor supervisor, tiveram a iniciativa de aplicar o projeto na EMEF 
Professor Juvenal da Costa e Silva, no muncípio de Taubaté – SP. O principal objetivo é o de 
despertar nos jovens a curiosidade e o potencial de investigação do espaço, desenvolver o 
senso de pertencimento ao meio ambiente, promover mudanças de hábitos significativas e a 
prática de ações sustentáveis. Primeiramente, o trabalho será desenvolvido pelos bolsistas, 
com os alunos de uma sala de 9° ano. Os educandos participarão de aulas expositivas, 
debates, vivências ambientais e elaboração de pesquisas. Na segunda etapa do projeto, será 
realizada a separação da turma em quatro grupos de estudos, para aprofundamento dos 
conhecimentos. Sendo que, cada grupo orientado por um bolsista e com um tema de pesquisa 
específico. Os seguintes assuntos serão estudados: Abastecimento de Água; Tratamento de 
Esgoto; Resíduos Sólidos e Poluição do Ar. Todas as pesquisas sendo fundamentadas e 
guiadas pelo conceito de Sustentabilidade e a relação entre a Geografia e a Educação 
Ambiental. Com este trabalho, os educandos devem aprofundar seus conhecimentos 
socioambientais, aprender mais sobre qualidade de vida e consumo consciente, fortalecer o 
sentimento de pertencimento comunitário e manifestar o senso de responsabilidade 
socioambiental. Os resultados das pesquisas e discussões dos grupos de estudos serão 
expostos na Feira de Conhecimento da escola, e apontarão novos caminhos para o 
desenvolvimento de ações sustentáveis que irradiarão por toda a comunidade. 


