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Estudar metodologias de ensino dos objetivos do desenvolvimento sustentável, com 
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fundamental e médio. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS:  

O projeto CANAlise - da cana de açúcar ao etanol - caminhos para aprendizagem e enlaces dos 

ODS 4, 7 e 8, da FEQ/UNICAMP, é um subprojeto do Projeto de Intervenção Interdisciplinar “Olhos no 

Futuro” – A sustentabilidade como promotora do trabalho decente e da infância e juventude, que 

desenvolve atividades na Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli Melges (E.E. Telêmaco), na Vila San 

Martin, na cidade de Campinas. O “Olhos do futuro” visa o empoderamento de adolescentes e jovens a 

partir da temática dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações 

Unidas (ONU).  

No limiar do século XXI e no contexto da internacionalização caracterizada por intensa troca entre 

os homens, a interdisciplinaridade assume papel de grande importância. Além do desenvolvimento de 

novos saberes, a interdisciplinaridade na educação favorece novas formas de aproximação da realidade 

social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas (FAZENDA, 2011, p. 22). 

É dentro desse contexto de interdisciplinaridade, extensão e pesquisa, que a aproximação das(os) 

alunas(os) da escola com a universidade se mostra relevante nas perspectivas futuras das(os) 

educandas(os), como sujeitos na sociedade, além de ampliar as perspectivas de curricularização da 

extensão na Unicamp.  

O objetivo geral desse projeto de IC envolve a aplicação das atividades do CANAlise - da cana de 

açúcar ao etanol - caminhos para aprendizagem e enlaces dos ODS 4, 7 e 8, às(aos) alunas(os) de 2º e 3º 

anos do ensino médio da Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli Melges e no projeto PIBIC-EM vinculado 

ao CANAlise.  

Os objetivos específicos estão listados a seguir  

1. Estudos dirigidos em equipe – professoras, monitoras(es) e alunas(os) do PIBIC-EM – para cada uma 

das 6 oficinas propostas no CANAlise.  

• Trabalhar os conceitos teóricos envolvidos nas oficinas, bem como a própria dinâmica de trabalho 

CANAlise – metodologia de aprendizagem ativa.  
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2. Participação efetiva nas atividades síncronas e assíncronas previstas nas oficinas no projeto CANAlise 

na Escola Estadual Dr. Telêmaco Paioli Melges com alunas(os) de 1 turma de 2º ano e 1 turma de 3º 

ano do ensino médio da escola;  

  

3. Leitura compartilhada dos livros “A parte que falta” e “A Parte que falta encontra o grande O”, de 

Shel Silverstein  

• Propiciar uma reflexão sobre a (in)completude do ser humano e as experiências que encontros e 

conhecimento podem proporcionar.  

 

4. Leitura compartilhada do livro “Descarrego”, de Juliana Rabelo  

•  Propiciar uma reflexão sobre o poder transformador da educação.  

  

5. Atividade de debate em equipe sobre a roda de conversa “A ciência como transformador social”  

• Trabalhar os conceitos e a argumentação da temática envolvida na roda de conversa, a partir do 

diálogo na equipe – professoras, monitoras(es) e alunas(os) do PIBIC-EM – levantando os 

principais pontos da roda de conversa.  

  

6. Leitura compartilhada do guia “A prática dos Direitos Humanos – conceitos básicos para uma 

comunidade mais justa e igualitária”, Diretoria Executiva de Direitos Humanos, 2021.  

• Propiciar uma reflexão sobre direitos humanos nas ações cotidianas.  

  

7. Leitura compartilhada do documentário “Nunca me sonharam”, de Cacau Rhoden.  

• Propiciar uma reflexão sobre sonhos e expectativas de alunas(os) do ensino médio.  
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METODOLOGIA: Por meio da leitura do livreto do CANAlise (Figura 1) e de contato com o material 

de mídia do projeto CANAlise (vídeos, infográficos, figuras, fotos e áudios), foi possível levar a 

capacitação necessária envolvendo a temática do etanol 2G. O livreto está embasado no tema da 

sustentabilidade e contempla a apresentação do projeto CANAlise, seus enlaces com os ODS da ONU e 

das fontes de energias renováveis, de forma a apresentar, não 

apenas o processo de produção do etanol 2G, mas também 

seus enlaces com o ODS 7 – Energia acessível e limpa, ODS 

4 - Educação de qualidade e ODS 8 – Trabalho decente, numa 

abordagem interdisciplinar. Como o material do projeto 

CANAlise (livreto + videoaulas) foi planejado para o seu 

público-alvo, alunos do ensino médio, a linguagem do 

material bastante acessível. De forma breve, o livreto e o 

material de mídia atrelado a ele, estão divididos como se 

segue:  

• Sustentabilidade;   

• Quem somos nós - apresentação da equipe do 

CANAlise;   

• Roda de conversa – A educação como transformador 

social;   

• Oficina 1: Apresentação dos ODS 4, 7 e 8 da Agenda 

2030 da ONU, trazendo a temática do trabalho decente 

na plantação da cana-de-açúcar;   

• Oficina 2: Energias (não)-renováveis;   

• Oficina 3: Etanol;   

• Oficina 4: Etanol 2G - Etapas de pré-tratamento e 

hidrólise;   

• Oficina 5: Etanol 2G - Etapas de fermentação e 

destilação;   

• Oficina 6 - Bate-papo final - compartilhando impressões.  

O livreto do CANAlise foi publicado no site do “Campus Sustentável” e disponibilizado para download 

(link na legenda da figura 1).  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

O primeiro semestre do projeto de IC precisou sofrer readaptação para executado dentro das 

limitações impostas pelo atual cenário da pandemia da COVID-19. Com isso, todas as atividades do 

2ºS/2021 foram realizadas de forma remota. Semanalmente, a equipe do CANAlise, por meio de encontros 

virtuais, se reuniu contando com a participação efetiva de alunas(os) de IC e professoras, de modo a 

realizar compartilhamento de material e impressões de cada membro da equipe.  

A equipe do CANAlise participou das atividades do PIBIC-EM que se iniciaram no 2º semestre de 

2021, de forma remota. Os 5 alunos de ensino médio de diferentes escolas estaduais de Campinas, 

selecionados para o projeto, contaram com monitorias e receberam todos os materiais do CANAlise como 

Figura  1   –   Capa do livreto CANAlise –   fonte:  
https://campu s - 

sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalis e /   

https://campus-sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalise/
https://campus-sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalise/
https://campus-sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalise/
https://campus-sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalise/
https://campus-sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalise/
https://campus-sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalise/
https://campus-sustentavel.unicamp.br/ebook_pag_pardas_canalise/
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suporte. A dinâmica de trabalho com o grupo consistiu em encontros virtuais semanais, com a presença da 

equipe e dos alunos do PIBICEM. Durante as reuniões, houve momentos de discussões e reflexões a 

respeito das temáticas propostas semanalmente, com participação ativa dos alunos, monitores e 

professoras. Como forma de proporcionar uma maior integração entre os estudantes, o grupo de alunos do 

PIBIC-EM também se reuniram para discutirem as atividades da semana.  

No final do primeiro semestre de atividades, os alunos do PIBIC-EM realizaram uma atividade de 

conclusão do ciclo, no qual, por meio de uma carta-aberta no formato de vídeo, puderam se expressar em 

relação às experiências proporcionadas pelo projeto. O vídeo foi divulgado pela Pró-Reitoria de Pesquisa 

– UNICAMP como reconhecimento da iniciativa e dedicação dos envolvidos, e pode ser acessado em: 

https://www.prp.unicamp.br/en/node/1972.  

Conforme o decorrer do segundo semestre de atividades, os alunos do PIBIC-EM realizaram uma 

visitação ao campus da Unicamp, para que houvesse uma aproximação dos mesmos com a universidade, 

bem como, instigálos para a vida acadêmica. Estão previstas a realização das oficinas do CANAlise, até o 

final do 2ºS/2022, e parte delas serão de modo presencial.  

Durante o 2ºS/2021, a equipe do CANAlise também iniciou suas atividades com duas turmas 

noturnas (B e C) do 2º ano do Ensino Médio, da E.E Telêmaco. Com o auxílio de professores apoiadores 

e a coordenadora do ensino médio, foram criados grupos para compartilhamento de material referente aos 

três primeiros tópicos de atividades do livreto. Toda equipe do CANAlise participou da elaboração do 

material de mídia para essas 3 atividades. Por causa das limitações da pandemia, apenas as professoras do 

CANAlise foram até a E.E. Telêmaco participar de dois encontros presenciais. Os relatos das professoras 

nessas atividades foram compartilhados em reuniões remotas com a equipe do CANAlise.  

Com o início das atividades presenciais na escola, o CANAlise foi responsável por realizar a 

divulgação do programa PIBIC-EM em todas as turmas do ensino médio noturno, o que proporcionou 

engajamento dos alunos em iniciar a carreira científica no EM, e os resultados obtidos, foram notórios, já 

que, pela primeira vez, a E.E Telêmaco Paioli Melges conseguiu ocupar todas as vagas da cota oferecida.  

Foram retomadas todas as atividades até então realizadas de forma remota, e os alunos puderam se 

reunir em grupos para realizar discussões e exporem suas ideias, dentro da temática da sustentabilidade, 

ao final da aula, para todos os demais colegas de sala e seus professores também presentes, o que acarretou 

em um ambiente de construção e de estreitamentos de laços. A conclusão das oficinas do CANAlise na 

escola, também se dará no final do 2ºS/2022.  

  

  

  

CONCLUSÕES:  

Este trabalho de iniciação científica, por meio de ferramentas didáticas preparadas pelo CANAlise, 

como também, todo o trabalho de aplicabilidade das mesmas, vem impactando positivamente a vida dos 

jovens que estão em contato com o projeto, onde o conceito e contexto de interdisciplinaridade, 

anteriormente citados, se mostram durante a aplicabilidade do projeto. O CANAlise fez uso da temática 

do desenvolvimento sustentável, mas especificamente, as ODS 7 – Energia acessível e limpa, ODS 4 - 

Educação de qualidade e ODS 8 – Trabalho decente, em uma abordagem interdisciplinar como ponte de 

integração entre jovens do EM público e o pensamento crítico/científico através do contato com a 

universidade. Os resultados obtidos no decorrer do projeto, proporcionaram sentimentos gratificantes em 

toda equipe pela notoriedade do processo de aprendizado e transformação pela educação.   

https://www.prp.unicamp.br/en/node/1972
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