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RESUMO

O presente artigo tem como finalidade abordar as experiências vivenciadas durante a preparação e execução da
oficina intitulada “ReciclArte: do lixo que produzimos, a arte que construímos”, realizada no Colégio de Aplicação da
Universidade Federal de Sergipe (CODAP/UFS), durante a disciplina Estágio II. Tal oficina buscou retratar e orientar
os alunos participantes sobre o consumo exagerado de materiais descartáveis, mudança sobre os conceitos de lixo,
apresentar aos alunos métodos práticos de utilização de materiais que antes seriam descartados, bem como trilhar um
direcionamento pertinente à educação ambiental, o tempo de degradação no ambiente, os tipos de lixo e a
importância de reaproveita-los. Tornou-se perceptível durante sua execução a importância que o uso de oficinas ou
atividades complementares como ferramenta que auxilia o professor a sair do convencional de aulas meramente
expositivas e como forma de estimular o desenvolvimento cognitivo por meio de diferentes metodologias educacionais.

PALAVRAS-CHAVES: Educação ambiental; estágio; materiais descartados.

ABSTRAT

The purpose of this article is to discuss the experiences that were experienced during the preparation and execution of
the workshop entitled "Recycling: the garbage we produce, the art we construct", held at the Federal University of
Sergipe (CODAP / UFS). Stage II discipline. This workshop sought to portray and guide the students involved in the
exaggerated consumption of disposable materials, to change the concepts of trash, to present to the students practical
methods of using materials that would previously be discarded, as well as to guide a pertinent orientation to
environmental education, time Degradation in the environment, the types of waste and the importance of reusing them.
The importance of the use of workshops or complementary activities as a tool that helps the teacher to move away
from the conventional of merely expository classes and as a way of stimulating the cognitive development through
different educational methodologies becomes perceptible during its execution.

KEY-WORS: Environmental education; Internship; Discarded materials

1. INTRODUÇÃO

No sentido de compreender o estágio como substancial para a formação do educador, é fundamental considerar que o
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mesmo possibilita a relação teoria-prática, melhor entendimento sobre o campo de trabalho, conhecimentos
pedagógicos, administrativos, bem como entender a estruturação e organização do ambiente escolar. Segundo
Pimenta e Lima (2004) o estágio é o eixo central na formação de professores, pois é através dele que o profissional
conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos saberes do cotidiano.

Dessa forma, o objetivo central do estágio é a proximidade da realidade escolar, para que o estagiário possa conhecer
os desafios que a carreira lhe oferecerá, refletindo sobre a profissão que exercerá, surgindo como um processo
fundamental na formação do aluno estagiário, pois é a forma de fazer a mudança do ser aluno para professor. Este é
um momento da formação em que o graduando pode vivenciar experiências, conhecendo melhor sua área de
atuação, de maneira que sua formação se torne mais significativa, produzindo discussões, reflexões críticas,
construção da identidade e lançando um novo olhar sobre o ensino, a aprendizagem e a função do educador.

Toneladas de matérias-primas provenientes dos mais diferentes lugares do planeta são industrializados e consumidos
desenfreadamente gerando rejeitos e resíduos, que são comumente chamados de lixo. Seria isto mesmo o que
conhecemos por Lixo Lixo é basicamente todo e qualquer material descartado, proveniente das atividades humanas,
as quais de modo inconsciente na sua forma de consumo e descarte estão agredindo profundamente a natureza.

Conforme a Resolução do Concelho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) N°5 de 5 de agosto de 1993, define-se
como lixo os resíduos sólidos de origem da produção humana que venham prejudicar a saúde pública e a qualidade
do meio ambiente.

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de
origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição.
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água,
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede
pública de esgotos ou corpos d&39;água, ou exijam para isso soluções técnica e
economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível (BRASIL, 1993).

O lixo tornou-se uma das grandes problemáticas sociais do planeta, a facilidade do homem em pôr o lixo na lixeira, ou
jogando-o em terrenos baldios, como forma de descarte, resolve apenas o seu problema individual, não se dando
conta que as áreas de lixo nas cidades estão cada vez mais escassas favorecendo o descarte nos terrenos baldios
proporcionando o desenvolvimento de animais transmissores de doenças.

O consumo desenfreado e o descarte inadequado, impulsionando pela ganância econômica, poderá levar a perda da
diversidade biológica em vários pontos do planeta terra, e nunca foi tão importante à utilização do desenvolvimento
sustentável como forma de amenizar tais consequências, conforme Grippi (2016, p.126) comenta:

O conceito de desenvolvimento sustentável, como dito, nunca foi tão importante como
agora. O homem precisa mudar sua forma de se relacionar com a natureza. As ações
humanas devem estar voltadas principalmente à preservação de seu próprio ambiente, sob
o risco de as gerações futuras serem severamente penalizadas com a perda da
capacidade do planeta em suportar os impactos causados pelo próprio homem.

Perante as problemáticas descritas acima, tais práticas conhecidas como os 3R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) são
as ações e práticas fundamentais que qualquer cidadão responsável pode e deve seguir para contribuir com o
desenvolvimento sustentável. Primeiramente devemos reduzir nosso consumo exacerbado de produtos descartáveis,
como sacolas plásticas e embalagens descartáveis, depois reutilizar materiais que seriam descartados, doando para
quem necessita ou até mesmo dando nova aplicação ou utilidade a esses produtos. E por fim reciclar, termo usado
quando algo é refeito de forma industrializada ou artesanal, dando origem a um novo material, iniciando um novo ciclo
de utilização.

Conforme o Consumo Sustentável: Manual de Educação, a ação deve começar dentro de casa, conscientizando-se
tanto em relação ao consumo desenfreado e a produção de lixo exagerada.
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Recentemente começamos a perceber que, assim como não podemos deixar o lixo
acumular dentro de nossas casas, é preciso conter a geração de resíduos e dar um
tratamento adequado ao lixo no nosso planeta. Para isso será preciso conter o consumo
desenfreado, que gera cada vez mais lixo, e investir em tecnologias que permitam
diminuira a geração de resíduos, além da reutilização e reciclagem dos materiais em
desuso. Precisamos, ainda, reformular nossa concepção a espeito do lixo. Não podemos
mais encarar todo lixo como “resto inútil”, mas, sim, como algo que pode ser transformado
em nova matéria-prima para retornar ao ciclo produtivo (BRASIL, 2005, p. 115).

Diante disso, o ensino da Educação Ambiental deve começar nos primeiros anos escolares, pois durante o processo
de aprendizagem e formação escolar podem e devem desde cedo aprender a entender a importância dos recursos
naturais e do meio ambiente para nossas vidas. É substancial a sensibilização e conscientização para a formação de
cidadãos que exerçam regularmente a redução, reciclagem e o reuso de forma correta nas diversas categorias dos
materiais. E os adultos que não tiveram em seu processo educacional o acesso ao conhecimento sobre educação
ambiental, deve-se existir políticas públicas eficientes para que os sensibilizem sobre os impactos que o descarte
inadequado do lixo e seu consumo exagerado ocasionam sobre o meio ambiente, bem como apresentar métodos e
práticas sobre redução, reutilização e reciclagem do mesmo.

O que é uma oficina

No âmbito pedagógico, uma oficina tem a finalidade de articular informações, pressupostos e/ou conteúdos com
atividades dinâmicas e de forma ativa e palpável, de modo que o aluno venha a desenvolver competências e saberes
através das experiências vivenciadas. De acordo com Vieira e Volquind (2002, p. 11) “[...] oficina é uma modalidade de
ação. Toda oficina necessita promover a investigação, a ação, a reflexão; combina o trabalho individual e a tarefa
socializadora; garantir a unidade entre a teoria e a prática”.

O educador tem o papel, dessa forma, de intermediar seriamente tais processos através do devido planejamento,
propiciando os meios necessários para que os alunos possam alcançar os objetivos propostos. Para que uma
atividade seja verdadeiramente enquadrada nos quesitos de uma oficina é necessário que os alunos estejam
totalmente envolvidos e construindo. Partindo desse pressuposto é importante destacar que não trata-se somente de
“aprender a fazer”, pois ainda que estejamos lidando com uma atividade estritamente dinâmica, é necessário está
atento ao espaço no que se diz respeito as experiências a serem vivenciadas, objetivando uma maior integração e
socialização, bem como o pensar, refletir e sentir através das devidas problematizações.

Seguindo nesses pressupostos, o presente relatório tem como finalidade relatar as experiências vivenciadas durante a
preparação e execução da oficina, “ReciclArte: do lixo que produzimos, a arte que construímos”, como atividade
avaliadora da disciplina Estágio Supervisionado II: no Ensino de Ciências e Biologia. Tal oficina buscou retratar e
orientar os alunos participantes sobre o consumo exagerado de materiais descartáveis, mudança sobre os conceitos
de lixo, assim como apresentar aos alunos métodos práticos de utilização de materiais que antes seriam descartados.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O enfoque da oficina “ReciclArte: Do lixo que produzimos à arte que construímos” está alicerçado nas necessidades e
preocupações emergências da atualidade a nível global, principalmente no que diz respeito às ações antrópicas e as
diversas consequências decorrentes ao meio ambiente e todas as suas dinâmicas. Dessa maneira tem-se como
objetivo fundamental deste trabalho, um direcionamento pertinente à educação ambiental com enfoque no lixo
produzido pela humanidade, o tempo de degradação no ambiente, os tipos de lixo e a importância de reaproveita-los.
Outro quesito levantado digno de atenção e debate diz respeito às perspectivas capitalistas responsáveis por uma
sociedade extremamente consumista e descartável, sendo que não é bastante que tenhamos conhecimento do
direcionamento do lixo da natureza e das formas de reutilizar materiais, mas conjuntamente desenvolver uma
sensibilidade pertinente às atitudes que devem ser tomadas para a diminuição de tais impactos na natureza.
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A oficina foi realizada no período de 6 a 10 de março de 2017 na XXIV Jornada Esportiva, Cultural e Científica do
Colégio de Aplicação (JECCCA) da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Para elaboração da oficina foram coletados e selecionados materiais comumente descartáveis provenientes do nosso
próprio consumo e também do consumo de colegas e familiares, através da compreensão e colaboração destes. Entre
os materiais descartáveis agrupados temos:

• Caixas de leite;
• Garrafas pet, garrafas de vidro;
• Embalagens de shampoo;
• Jornais e revistas;
• Latas metálicas;
• Caixas de creme dental
• Caixas de sapatos, papelão,
• Embalagens de ovos
• CD’s, etc.

Depois de selecionados os materiais ocorreram algumas reuniões para confecção de alguns modelos para serem
levados e apresentados no dia da realização da oficina. Os materiais utilizados para a finalização dos objetos
confeccionados por meio dos instrutores para amostragem e conjuntamente previstos para a utilização dos alunos
compreendem:

• Cola branca;
• Primer (base específica para aderência em metais e vidro);
• Tintas;
• Tesouras;
• Fita adesiva;
• Tecidos;
• Pincéis;
• Pistola e bastões de cola quente;
• Estiletes
• Régua, lápis, entre outros.

Para a execução da oficina pedagógica foi elaborado um cronograma que compreendia dentro do espaço temporal de
2 horas as seguintes etapas:

1. Uma breve introdução e discussão relacionada à proposta central; Pensamentos e concepções prévias dos
alunos e porque despertaram interesse na oferta dessa oficina (caso havendo algum motivo em especial);

2. Apresentação dos trabalhos construídos previamente pelos instrutores;
3. Apresentação dos materiais disponíveis para os trabalhos dos alunos;
4. Separação de grupos, envolvimento nas tarefas e confecção de materiais considerando total liberdade no

critério de escolha dos alunos, a fim de estimular a criatividade;
5. A apresentação dos materiais produzidos;
6. Por fim, breve conversação sobre as experiências adquiridas por todas as partes.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A oficina foi elaborada para atingir o público alvo de alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio,
dispondo de 20 vagas, as quais tiveram 10 inscritos com à presença de 6 alunos. A oficina foi submetida ao site do
JECCCA, no qual os alunos tiveram acesso aos minicursos e oficinas ofertadas, selecionando a do seu interesse e
realizando a inscrição.

No primeiro contato, os alunos foram questionados sobre o conceito de lixo e qual (is) motivo (s) os instigaram a
escolherem a oficina. Inicialmente os alunos estavam retraídos e curiosos, dos seis alunos inscritos – quatro relataram
que a escolha da oficina se deu a partir de já trabalharem com esse material nas disciplinas ofertadas pelo CODAP,
e/ou afinidade com o tema proposto. Dos dois restantes, um relatou que “ eu me inscrevi porque parecia menos chata.
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” E o outro, realizou sua inscrição por indicação dos demais.

Após os relatos expostos pelos alunos, reunimos os conhecimentos prévios dos mesmos com o embasamento teórico
que utilizamos para a confecção da oficina, desmistificando conceitos equivocados sobre o que é Como reutilizar
Descartar E reciclar o lixo. Mediante as conversações/discussões e apresentação dos materiais modelos
confeccionados, agregamos ao conhecimento dos inscritos novos conceitos e possibilidades de atitudes e práticas
sustentáveis.

Com base nos modelos expostos anteriormente, confeccionados pelos mediadores da oficina, os alunos iniciaram a
parte prática com o objetivo de desenvolver objetos e materiais similares aos moldes apresentados ou criação livre.
Dispomos da utilização da internet para a procura de novos exemplos a serem seguidos e confeccionados, sob nossa
supervisão durante a elaboração da prática, por conter materiais perfurocortantes e equipamentos de uso elétrico de
alta temperatura.

Em meio a prática, os estudantes relataram que, durante o JECCCA muitas inscrições são efetuadas devido ao
estímulo-reforço da pontuação ser acrescida as notas das disciplinas. Segundo Skinerr (2005, p. 108), a proposta de
aprendizado está baseada no condicionamento operante, onde o organismo está em processo de operar sobre o
ambiente. O organismo se encontra com determinados estímulos – reforçadores.

Com a finalização da oficina, um dos pontos surpreendentes foi que dos 10 inscritos, 8 eram meninos e 2 meninas.
Porém, os seis presentes na sala eram representantes do sexo masculino. A oficina foi estruturada de forma a atender
ambos os públicos masculino e feminino, porém nós como representantes do grupo, esperávamos um público na sua
maioria mais representativo por mulheres. Já que, durante a elaboração dos modelos a serem apresentados na oficina
foram direcionados de modo internalizado ao público feminino.

Mesmo com os poucos exemplos de modelos de materiais recicláveis voltados para o público masculino, um outro
ponto de destaque foi o capricho, preocupação e interesse para a construção de sua própria peça artesanal.
Demonstrando que não só mulheres têm aptidão para trabalhos artesanais e de quão estereotipada a sociedade se
encontra, aponto de taxar características e aptidões a um único sexo.

Como afirma Baccega (1998, p.8), os indivíduos são orientados pelos estereótipos a fim de que ele seja aceito pela
sociedade.

Quando se fala em estereótipo, é preciso ter clara a distinção entre conformidade e
conformismo, pois o estereótipo tem uma multiplicidade de faces. Na verdade, o indivíduo
acaba por orientar-se através de estereótipos e de normas, conformando-se ao seu grupo,
buscando garantir o êxito de suas ações e a aceitação social.

Durante a prática, alguns alunos relataram que a maior presença de meninos se deve ao fato da oficina ter sido
executada com início às 16:00 e término às 18:00 horas, e que esse horário deveria ter impossibilitado uma
participação do público feminino. Contudo, a ausência de meninas durante a oficina não impossibilitou o andamento
da mesma, pois o empenho dos meninos foi recompensador.

4. CONCLUSÃO

Participar e aplicar a oficina durante o JECCCA no decorrer do Estágio Supervisionado II, tornou-se uma oportunidade
ímpar para a construção e aperfeiçoamento de futuros docentes. Sem dúvida, esse foi um dos passos iniciais para a
estruturação de um novo ensinar em Ciências e Biologia. É perceptível o uso de oficinas ou atividades
complementares como ferramenta que auxilia o professor a sair do convencional de aulas meramente expositivas;
como forma de estimular o desenvolvimento cognitivo por meio de diferentes metodologias educacionais.
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