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RESUMO: Este projeto traduz-se num trabalho teórico-prático, com foco central no diálogo 
entre os saberes e justifica-se pelo desejo de conscientizar os integrantes do Colégio Técnico da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR) do seu caminhar, do melhor proveito das 
potencialidades e criatividades de nossos alunos, privilegiando valores comprometidos com a 
ética e com a cidadania. Desta forma, objetivamos agregar a temática aos diversos olhares, 
conceitos, perspectivas que emanam do CTUR. Neste processo investe-se na busca por uma 
interação máxima entre as disciplinas, respeita suas individualidades, onde cada uma colabora 
para um saber comum mais completo possível, sem transformá-las em uma única disciplina. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Transdisciplinaridade; meio ambiente; educação profissional. 
 
 
ABSTRACT: This project is between a theoretical and practical work, with the main focus on 
the dialogue among the knowledge and justified by the desire to alert members of the Technical 
College of Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CTUR) of its way, the better advantage 
of the potential and creativity of our students, emphasizing values committed to ethics and 
citizenship. Thus, we aim to add the subject to different views, concepts, perspectives emanating 
from CTUR. In the process invested in the search for a maximum interaction among disciplines, 
respect their individuality, where each one contributes to a common knowledge as complete as 
possible, without turning them into a single discipline. 
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1. Introdução 

O projeto teve origem nas aulas de Conceitos e Práticas Transdisciplinares desenvolvidos 

nas Semanas de Formação do Programa de Pós- Graduação em Educação Agrícola (PPGEA) da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), no Instituto de Agronomia, ministrada 

pelas professoras Akiko Santos e Ana Cristina Santos. Este trabalho possui aporte teórico-prático, 

com foco central no diálogo entre os saberes e justifica-se pelo desejo de conscientizar os 

integrantes da escola do seu caminhar, do melhor proveito das potencialidades e criatividades de 

seus alunos, privilegiando valores comprometidos com a ética e com a cidadania (UFFRJ, 2006, 

p. 10). 

  O projeto foi desenvolvido no Colégio Técnico da UFRRJ (CTUR), que está localizado 

no município de Seropédica, região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente possui os 

Cursos Técnico em Agroecologia, Técnico em Hospedagem e Ensino Médio. Este trabalho 

preocupou-se em promover o diálogo entre as áreas do conhecimento, apropriando-se dos 

conceitos de Transdisciplinaridade para salientar a complementaridade dos saberes e das ciências 

no pensamento complexo a partir da temática do descarte indiscriminado das sacolas plásticas. 

Neste processo investiu-se na busca por uma interação máxima entre as disciplinas, respeitando 

suas individualidades, onde cada uma colaborou para um saber comum mais completo possível, 

sem buscar transformá-las em uma única disciplina. 

 

1.1. A Transdisciplinaridade 

A Carta da transdisciplinaridade, produzida pela UNESCO no I Congresso Mundial de 

Transdisciplinaridade, considera que a transdisciplinaridade não significa apenas que as 

disciplinas colaboram entre si, mas significa, sobretudo, a existência de um pensamento 

organizador que ultrapassa as próprias disciplinas.  

A transdisciplinaridade é mais integradora que a interdisciplinaridade, que segundo Morin 

(2000, p.36) significa que  

diferentes disciplinas encontram-se reunidas como diferentes nações o fazem na 
ONU, sem, entretanto poder fazer outra coisa senão afirmar cada uma delas seus 
próprios direitos e suas próprias soberanias em relação às exigências do vizinho. 
Mas a interdisciplinaridade pode também querer dizer troca e cooperação e 
desse modo, transforma-se em algo orgânico. 

Para que ocorra esta maior integração, é preciso haver um pensamento organizador, 
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chamado pensamento complexo que de acordo com Morin (2000, p.11) é aquele  

que tenta religar o que o pensamento disciplinar e compartimentado disjuntou e 
parcelarizou. Ele religa não apenas domínios separados do conhecimento, com 
também – dialogicamente – conceitos antagônicos como ordem e desordem, 
certeza e incerteza, a lógica e a transgressão da lógica... 

O ‘pensar o complexo’ pressupõe um abrir-se para a realidade de uma forma global, 

considerando as diversas lógicas e pontos de vista, admitindo as interpretações e diálogos 

possíveis. O pensamento complexo integra os modos específicos do pensar, considerando as suas 

conseqüências unidimensionais e os reúnem, uma vez que permite a simplicidade e a 

complexidade juntas, dependentes, relacionando-se num processo dialético necessário para a 

compreensão da Educação no contexto de transformações políticas, econômicas, sociais e 

culturais. Nesse sentido a perspectiva transdisciplinar requer a articulação das dicotomias, 

ascendendo a novos níveis da realidade e suas abrangências. Esse olhar transdisciplinar pode ser 

visto na prática com os temas transversais recomendados nos Parâmetros curriculares Nacionais, 

que possibilitam “uma visão mais significativa do conhecimento e da vida” (SANTOS, 2008, 

p.75). 

 

1.2. Os Temas Transversais 

Os Temas Transversais integram as problemáticas sociais na proposta educacional dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. Não são novas áreas, mas sim um conjunto de temas que 

surgem transversalizados nas áreas definidas. A transversalidade 

pressupõe um tratamento integrado das áreas e um compromisso das relações 
interpessoais e sociais escolares com as questões que estão envolvidas nos 
temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores experimentados na 
vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais 
valores.(PCN, 1997, vol. 1, p.45) 

Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual são destacadas 

nos PCN, como temas transversais, por abrangerem problemáticas sociais atuais e urgentes, com 

repercussão nacional e até mesmo universal. Tais temas requerem adaptações no intuito de 

adequar-se às reais necessidades de cada região ou mesmo de cada escola. Deste modo, outros 

temas relativos podem ser constituídos subtemas dos temas gerais. Nestes parâmetros, elegemos 

o Meio Ambiente como o tema transversal trabalhado em nosso projeto e optamos por 

desenvolvê-lo em prol da discussão polêmica existente em relação ao uso indiscriminado das 
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sacolas plásticas. 

 

1.3. As Sacolas Plásticas 

Segundo Alfredo Schmitt (2009), Presidente da ABIEF – Associação Brasileira da 

Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis, há cerca de 25 anos, as sacolas plásticas foram 

introduzidas  nos supermercados. Schmitt acrescenta ainda que tal introdução se deu devido a 

busca por embalagens leves, baratas e que tivesse grande capacidade relativa de transporte e boa 

relação com o meio ambiente. O mundo precisava preservar suas florestas e começava-se a falar 

em preservar recursos hídricos.   

Atualmente, Somente no Brasil, são consumidas 12 bilhões de sacolas plásticas ao ano, e 

cada brasileiro usa em torno de 66 unidades por mês, de acordo com a Associação Brasileira de 

Supermercados – Abras (O GLOBO ON LINE, 2009). Estas embalagens levam em torno de 500 

anos para se decompor no meio ambiente, com isso começa a obter um importante papel de 

agente poluidor ambiental. A população brasileira não tem como prioridade a preocupação com o 

destino das sacolas. O uso é indiscriminado, muitos consumidores descartam o material plástico 

no meio ambiente sem nenhum tipo de cuidado. 

Os impactos ambientais causados pelo descarte das sacolas plásticas são diversos. 

Segundo Márjorie Thihamer (2009) – Técnica Ambiental/SMA, Mairiporã - o mundo consome 

cerca de um milhão de sacos plásticos por minuto. Thihamer (2009) aduz ainda, que este material 

é o resíduo que mais polui as cidades, prejudica a vida animal, entope a drenagem urbana e rios, 

contribuindo para inundações e retenção de mais lixo.  Oitenta por cento de todos os plásticos são 

usados apenas uma vez e depois descartados.  

As sacolas plásticas, no mar, são confundidas com alimentos por milhares de animais como 

tartarugas, baleias, focas e pássaros, que morrem sufocados ao ingerir essas embalagens plásticas, 

principalmente, as tartarugas marinhas que as confundem com águas vivas, um de seus alimentos 

(Figura 01). Com a ingestão desse material, elas morrem por obstrução do aparelho digestivo. Além 

das complicações e dos prejuízos causados a fauna, a utilização das sacolas o reservatório para lixo 

doméstico é um relevante dano ao meio ambiente, visto que os aterros sanitários abrigam 80% das 

sacolas produzidas e distribuídas no Brasil. As imagens abaixo ilustram alguns dos impactos 

ambientais causados pelo descarte indiscriminado das sacolas plásticas. 
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Figura 01: impactos ambientais 

 

As sacolas plásticas têm custo, não só financeiro, mas essencialmente ambiental. 

Individualmente não estamos pagando por elas, porque as mesmas são disponibilizadas em todo o 

comércio. O Brasil é tido como o paraíso dos sacos plásticos, pois todos os supermercados, 

farmácias e o comércio varejista embalam em “saquinhos” tudo o que passa pela caixa 

registradora. E isso já foi incorporado na rotina do consumidor, como se o destino de cada 

produto comprado fosse um saco plástico (TRIGUEIRO, 2007). Somando esse consumismo, o 

crescimento populacional, com o consumo inconsciente e indiscriminado dessas sacolas, 

acabamos pagando de forma coletiva um alto preço pelo uso dessas sacolas plásticas (Figura 02).  

Os estragos causados pelo derrame indiscriminado de plásticos na natureza tornaram o 

consumidor um colaborador passivo de um desastre ambiental de grandes proporções 

(FERNANDES, 2006). Junto a este descarte os sacos plásticos causam a impermeabilização do 

solo de aterros e lixões. A compactação desse plástico cria camadas impermeáveis formando 

bolsões de gases, impossibilitando a degradação dos resíduos orgânicos contidos no interior dos 

sacos. A decomposição restringida dos resíduos orgânicos acaba concentrando metano e gás 

carbônico, que são liberados quando a sacola é rasgada, elas ainda obstruem pontos de drenagem 

das chuvas nas cidades, ajudando a causar enchentes e poluindo as cidades, florestas e oceanos. 
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Segundo o Programa Ambiental da ONU os detritos de plástico constituem 90% de todo o 

lixo flutuante nos oceanos. Estima-se ainda que 46 mil peças de plástico provocam anualmente a 

morte de mais de um milhão de aves e de outros 100 mil mamíferos marinhos (Revista Isto é, 

2008). 

 

Figura 02: Sopão de lixo 

O uso indiscriminado de sacolas plásticas e seu destino final têm acarretado sérios 

problemas também para animais domésticos, principalmente quando se trata de bovinos. E tal 

material, presente em aterros sanitários, nas margens de rios, nos quintais de casas e instalações 

rurais, é um grande atrativo para o apetite pouco seletivo desses animais.  

É freqüente, entre os animais, a ocorrência de ingestão de sacos plásticos ou fragmentos destes 

(Figura 03). A complicação mais comum, nestes casos, é a obstrução do piloro com conseqüente 

surgimento de timpanismo pelo bloqueio da eructação normal, acumulando assim gás no lúmen 

do órgão, distendendo-o a grandes proporções (EL-AMROUSI apud  MARTINS, 2004). O gás, 

que é normalmente flamável, consiste em uma mistura de metano, dióxido de carbono, monóxido 

de carbono e alguns traços de outros gases, incluindo o venenoso dissulfeto de hidrogênio. Esses 

gases são produtos comuns da fermentação microbiana por ação de bactérias saprófitas gram 

positivas. Pode ainda ocorrer a obstrução dos demais orifícios intercompartimentais das câmeras 

digestivas dos ruminantes com as conseqüentes complicações devidas à interrupção dos 

processos digestivos. Assim, reveste-se de importância a destinação adequada dessas embalagens, 

visando à prevenção de acidentes. 
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Figura 03: Ingestão de sacos plásticos por animais 

 

 

A matéria-prima usada para a fabricação da sacola plástica hoje é o polietileno, feito a 

partir do petróleo substância não renovável e sua degradação no ambiente pode levar séculos. A 

decomposição do plástico libera gás carbônico, um dos gases causadores do efeito estufa e 

quando incinerados liberam toxinas extremamente perigosas à saúde. 

A preocupação com a conscientização dos consumidores sobre a importância da 

substituição de sacolas plásticas para a preservação da natureza é recente. O presidente da ONG 

Fundação Verde (Funverde), Cláudio José Jorge, afirma que essa conscientização cresce entre a 

população mundial desde 2003/2004. “No Brasil, o movimento está estourando. Tem cidades e 

mais cidades que estão fazendo leis de proibição de sacolas plásticas de uso único”. 

No estado do Rio de Janeiro, em 15 de julho de 2009, foi sancionada a Lei nº 5.502 que 

obriga os estabelecimentos comerciais a substituírem, gradativamente, sacos plásticos por bolsas 

reutilizáveis. Pela nova lei, os supermercados também podem optar por oferecer desconto na 

compra de alimentos por cada saco plástico que o consumidor não levar ou então a trocar 1 kg de 

alimento por 50 sacos plásticos apresentados pelo consumidor. 

É comum ouvir falar do princípio dos 3Rs (Reciclagem, Redução e Reutilização), que já 

não satisfaz integralmente a problemática das sacolas plásticas. Neste sentido de uso consciente, 

seria bem adequado acrescentar um quarto R, Repensar. As pessoas deveriam ter consciência e 

tomar a iniciativa de levar uma sacola própria ou usar caixas de papelão, fornecidas pelo 

supermercado, para transportar suas compras. É preciso mudar os hábitos de pegar sacolinhas 

para tudo o que é comprado. Se a população não aceitar, os comerciantes não irão mais utilizá-
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las, o que nos ocasiona pensar em um outro R, o de Recusar. 

Uma alternativa para a redução do impacto ambiental é a utilização de sacolas oxi-

biodegradáveis. É retirado da composição total deste tipo de embalagem 1% de plástico e 

adicionam 1% de aditivos químicos que quebram a cadeia molecular do plástico. Esse novo saco 

é feito do mesmo plástico que vem do petróleo, mas com o diferencial de não ficar tanto tempo 

poluindo. O que importa é o consumo consciente e o correto descarte das sacolas plásticas. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo Geral 

Proporcionar à Comunidade Acadêmica – Professores, Técnicos e Estudantes – a discussão e a 

vivência da Transdisciplinaridade. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

▪ Facilitar o diálogo entre as áreas do conhecimento, resgatando a sua especificidade e a 

possibilidade de correlações dentro da concepção do pensamento complexo; 

▪ Sistematizar a vivência, avaliando-a nos seus aspectos teórico, prático, integrador e 

socializador. 

 

3. Metodologia 

O trabalho em questão foi desenvolvido no CTUR – Colégio Técnico da UFRRJ. Num 

primeiro instante, a proposta transdisciplinar foi apresentada a comunidade escolar. Em seguida 

foram promovidas discussões sobre a concepção do projeto, adaptando-o às necessidades e 

demandas da instituição. 

Em outro momento, investiu-se na organização do trabalho pedagógico e do cronograma 

de execução da proposta. Em continuidade, ocorreu a preparação e planejamento das aulas por 

disciplina. 

A execução da proposta aconteceu durante um período de duas semanas. Nesta ocasião, 

os professores envolvidos desenvolveram com seus alunos a temática das sacolas plásticas. Como 

culminância deste projeto, foi promovida uma mesa redonda composta por um palestrante da área 

do meio ambiente, além da apresentação dos trabalhos dos alunos e docentes. 
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Com a intenção de avaliar o projeto, foram aplicados, aos discentes envolvidos, 

entrevistas e questionários semi-estruturados. Os alunos foram indagados sobre o grau de 

interesse da proposta. Responderam também sobre a relação dos conhecimentos das diversas 

disciplinas, além de um espaço livre para opinarem sobre a atividade transdisciplinar. 

Os professores realizaram uma avaliação da atividade desenvolvida. Num primeiro 

momento, foram avaliados, em questões fechadas, a qualidade do trabalho, a participação da 

turma, a facilidade de compreensão, os conhecimentos e a sociabilidade. Em outro instante, com 

questões abertas, foram questionados se atividade transdisciplinar apresentou-se de forma 

integradora, identificaram os pontos positivos e negativos da atividade e tiveram espaço para 

fazer suas considerações gerais. 

 

4. Desenvolvimento 

No período de 15 a 29 de março de 2010, ocorreu a execução da proposta, contemplou as 

atividades desenvolvidas pelos professores e alunos em suas disciplinas com foco na temática das 

sacolas plásticas.  Na culminância deste projeto, foi promovida palestra com o Especialista em 

Meio Ambiente Matheus Concolato e discussões sobre o assunto além da apresentação dos 

trabalhos dos alunos e docentes. 

O trabalho foi desenvolvido principalmente em quatro turmas de 1ª série do CTUR. 

Foram envolvidos na atividade cerca de 140 alunos. No momento da culminância, contamos com 

a presença de 76 alunos. Após o encerramento das atividades foram distribuídos os questionários 

para as turmas envolvidas. Retornaram para nossa análise 68 questionários, que representam 

48,6% dos alunos envolvidos no projeto.  

Os alunos envolvidos, em sua maioria, estão numa faixa-etária de 13 a 15 anos. No que se 

refere ao grau de interesse na atividade proposta, observamos que a maioria (60,3%) identificou 

como bom, como está ilustrado no gráfico abaixo. 
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Gráfico 01: Grau de interesse na atividade proposta 

O projeto de cunho transdiciplinar foi visto por muitos alunos como interessante. Um total 

de 94% dos alunos, que responderam aos questionários, entendeu a atividade como integradora, 

ou seja, relacionou conhecimentos das diversas disciplinas. Eles entendem que houve um 

envolvimento de várias disciplinas convergindo para a temática abordada. Neste sentido, o 

discente A afirmou que: “A atividade realizada foi muito interessante, pois envolveu algumas 

matérias que coincide com o assunto”  

Além de proporcionar informativos sobre o descarte indiscriminado das sacolas plásticas, 

a atividade transdisciplinar favoreceu o despertamento para importância da reciclagem e a 

redução do uso do plástico e a preocupação com impacto ambiental. A explicitação disto fica 

bem evidenciada na fala dos seguintes alunos: 

Aluno B: “A atividade chamou atenção sobre a importância da reciclagem do plástico e 

redução do seu uso, com intuito de diminuir o impacto ambiental”. 

Aluno C: “Foi uma forma de adquirir mais conhecimento sobre o descarte inapropriado 

das sacolas plásticas.” 

Aluno D: “foi um trabalho bem elaborado e informativo”. 

Conscientização foi uma palavra encontrada com freqüência nos relatos dos alunos. 

Evidenciou-se que ocorreu em muitos a conscientização do impacto ambiental causado pelo 

descarte indiscriminado das sacolas plásticas, além da parcela de responsabilidade que temos 

como usuários e da possibilidade de adquirirmos hábitos alternativos, como ficou explícito em 

diversos comentários dos estudantes: 
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Aluno E: “Foi uma atividade muito boa no geral para conscientizar os alunos sobre o 

problema das sacolas plásticas.” 

 Aluno F: “O trabalho serviu como fonte de conscientização e reflexão sobre o tema: o 

uso excessivo de sacolas plásticas, unindo diferentes disciplinas para um único objetivo.” 

Aluno G: “Interessante, pois uniu tanto o pessoal da escola quanto pessoas de fora que 

vieram nos conscientizar e alertar dos riscos ao meio ambiente”. 

Aluno H: “achei interessante, fez agente se conscientizar dos problemas que causamos 

usando essas sacolas sem necessidade. Nos fez mudar um pouco nossos hábitos”. 

Aluno I: “Foi uma ótima forma de nos conscientizar do mal que estamos fazendo ao 

nosso mundo e que ainda temos chances de mudar isso” 

Aluno J: “Foi importante, pois favoreceu a conscientização ambiental ao usar uma 

linguagem simples e objetiva”  

Além da conscientização, o projeto foi destacado, pelos envolvidos, por sua relevância 

para a diminuição do impacto ambiental causado pelo descarte indiscriminado das sacolas 

plásticas e pela necessidade da expansão de projetos desta natureza para comunidade local, como 

é registrado nos discursos abaixo: 

Aluno L: “Eu achei legal, poderia ter mais atividades do tipo na escola.” 

Aluno M: “Foi bem interessante. Acredito que um assunto de grande importância como 

esse precisa ser abordado por todos e em todas as áreas disciplinares.” 

Aluno M: “Uma ótima atividade que deveria ser adotada por mais escolas.” 

Este trabalho conduziu os alunos a uma reflexão sobre suas atitudes, como podemos 

perceber na fala do Aluno N: “Eu achei muito interessante, pois nos faz refletir sobre um assunto 

importante que as vezes nem pensamos.” 

A atividade teve sua relevância como fator socializador. Os alunos identificaram que a 

atividade promoveu condições para um melhor trabalho em grupo e um maior entrosamento, não 

só entre os alunos da turma, mas também com as demais turmas de 1ª série. Neste sentido, o 

Aluno O ressaltou que a “atividade desenvolveu o trabalho em equipe e o entrosamento entre as 

turmas de 1º ano, tornou o assunto mais agradável e permitiu que as turmas interagissem.” 

Segundo a avaliação dos docentes engajados no projeto a participação das turmas foi boa.  

Os professores consideraram que houve capacidade de interação e envolvimento nas atividades 
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propostas.  Destacaram como boa a capacidade os discentes em relacionar-se com o próximo. 

Os educadores envolvidos no projeto consideraram a atividade transdisciplinar como 

integradora, já que, a partir da temática proposta, ocorreu a possibilidade de correlacionar com 

temas das diversas disciplinas envolvidas. Os professores evidenciaram como ponto de grande 

relevância a relação estabelecida entre as disciplinas e atividades do dia-a-dia, além do despertar 

de uma consciência ecológica no aluno.  Os docentes levantaram questão sobre a necessidade de 

mobilizar toda a comunidade escolar para esse tipo de tarefa com uma maior freqüência. Muito 

embora tenham classificado como boa a iniciativa, não acham ser suficiente. Eles acreditam que 

esta atividade poderia ser entendida por toda a universidade, ou até mesmo por toda a 

comunidade circunvizinha. 

 

5. Considerações finais 

A temática do uso indiscriminado das sacolas plásticas é percebida como uma 

problemática que deve ser abordada na escola. Houve significativa conscientização dos impactos 

ambientais causados pelo descarte indiscriminado deste material no meio ambiente. Além disso, 

os alunos entenderam esse trabalho como uma oportunidade de refletir sobre este tema e se 

submeter à mudança de hábitos. 

 A atividade transdisciplinar realizada no CTUR foi muito importante em vários aspectos, 

pois, além da integração entre alunos de vários cursos, foi uma grande oportunidade para que 

esses alunos desenvolvessem suas criatividades na realização de suas tarefas junto a seus 

professores, entendendo “sacolas plásticas num contexto maior”, como sendo parte de seu 

cotidiano. Uma grande maioria dos alunos envolvidos nesse trabalho destaca a importância de 

trabalhar um tema como este, já que muitos deles não haviam tido a oportunidade de fazer um 

estudo mais arraigado sobre a questão das sacolas plásticas.  

Através dessa pesquisa eles entenderam como esse tema está relacionado com as 

disciplinas que estudam e o impacto ambiental causado pelo uso indiscriminado de sacolas e 

outros tipos de materiais não biodegradáveis. Havendo assim, uma necessidade de 

conscientização não só da comunidade escolar, mas de toda a comunidade local.  

Alguns alunos tiveram a idéia de compartilhar as experiências vividas durante esse 

período, com as comunidades em que estão inseridos, proporcionando assim uma conscientização 
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sobre essa problemática. O que nos faz acreditar que o tema proposto poderá ser tratado em 

outros espaços, envolvendo toda sociedade no intuito de assumirmos uma postura de reciclar os 

materiais, reduzir o consumo, reutilizar de maneira racional e repensar para se fazer o uso 

consciente das sacolas plásticas.  

Uma das atividades desenvolvidas pelas turmas foi planejada por um professor da 

disciplina de Matemática, esta tinha como meta realizar a contagem dos materiais plásticos 

descartados no dia-a-dia do CTUR e fazer uma leitura desta realidade através de gráficos. Para 

tanto, os alunos recolheram o lixo (plástico) durante três dias. Neste levantamento, observaram 

que o maior problema do CTUR está localizado, não no descarte de sacolas plásticas mas, 

principalmente no descarte de copos descartáveis. Segundo um dos grupos: “De acordo com o 

gráfico, o consumo de plástico (principalmente em forma de copos) é bastante grande no CTUR. 

É preciso reduzir o uso deste material ante os problemas causado por ele no Ambiente,... Fazer 

isto será um bem não só para a Natureza, mas para você também.” 

O desenvolvimento desse trabalho transdisciplinar, conduziu alunos, professores e nós, 

mestrandos, a refletir sobre a importância desse tema para o desenvolvimento das atividades no 

próprio colégio, assim como uma discussão maior sobre a preservação do Planeta em que 

vivemos. 

Para encerrar este artigo, deixamos a fala de um dos autores ao escrever um e-mail para os 

demais componentes grupo: “Acho que nunca mais deixaremos de ter outra mentalidade diferente 

dessa. Esse projeto mexeu no nosso interior. Obrigado galera pelos momentos maravilhosos e 

pela oportunidade criada pra desenvolver esse excelente trabalho.” 
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