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RESUMO

O presente artigo teve como objetivo analisar a aplicação de práticas de educação ambiental numa perspectiva
transversal, por meio de um projeto que, utilizou materiais recicláveis e reutilizáveis, para a produção de móveis, tendo
sido realizado com os discentes do curso de Administração e integrantes do Projeto de Extensão Núcleo de Meio
Ambiente-NUMA, Grupo de Estudos Ambientais de uma Universidade do Estado da Bahia. Verificou-se nos
depoimentos dos discentes, que a experiência lhes acrescentou uma visão sistêmica e contextualizada dos conceitos de
gestão ambiental, gestão integrada de resíduos sólidos, logística reversa, sustentabilidade, reutilização e reciclagem,
oportunizando-os descobrir suas habilidades, fazendo arte, transformado o lixo em luxo e proporcionando um ambiente
socializador e agradável ao campus universitário. 
 
Palavras – chave: Gestão Ambiental. Reutilização.  Sustentabilidade.
 
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN A TRANSVERSAL PERSPECTIVE: PROJECT OF AMBIANCE OF 
INTERACTIVE SPACES USING MATERIALS REUSABLE
 
ABSTRACT

This article aims to review the implementation of enviromental education practicies in a transversal perspective through a
project that used recyclable and reusable materials for the production of forniture, made with the Administration Course
Students and members of Extension Project Environment Nucleo – NUMA, Group for Environmental Studies of an
University of the State of Bahia. It was found in the statements of the students, that the experience added to them a
systematic and contextualized view of enviromental management concepts, integrated solid waste management, reverse
logistics, sustainability, reuse and recycling, providing opportunities for them to discover their skills, making art,
trasformed garbage in luxury  and providing a nice socializing and the university campus environment.
 
Key-words: Enviromental management. Reuse. Sustainability.  
 

1 INTRODUÇÃO
            Uma sociedade ou comunidade sustentável, como afirma Capra (2006. p.13),  costuma ser definida como aquela
“capaz de satisfazer as suas necessidades e aspirações sem diminuir as chances das gerações futuras”.  Diante desse
pressuposto, deve-se buscar meios de difundir essa consciência para as presentes gerações, por meio da difusão de
práticas sustentáveis nos meios educacionais, buscando formar os profissionais nas diversas áreas do conhecimento,
para que ao atuarem em suas profissões, possam transpor para sua prática essa consciência cidadã.
            O presente artigo teve como objetivo apresentar os resultados de um projeto na perspectiva transversal, que
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teve como participantes discentes dos dois colegiados do Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologias-DCHT/Campus XVII: Administração e Pedagogia e egressos do município de Bom Jesus da Lapa, Bahia.
Esta proposta nasceu da necessidade de reorganizar o espaço de interação do Campus, visto que neste não havia um
local adequado para os discentes interagirem no momento dos intervalos das aulas. Surgiu então a ideia de
reorganização do espaço próximo da cantina, onde não havia assentos confortáveis, mesas e o próprio ambiente não
era interativo.
            O componente curricular ministrado pela docente do curso de Administração,  Projetos em Administração,
objetiva desenvolver habilidades no campo do planejamento pautando-se na elaboração, análise e avaliação de projetos
em suas dimensões, sociais, políticas, econômicas, ambientais e ou administrativas para os estudantes de
Administração.
            Neste sentido a disciplina de projetos em administração vislumbrou uma oportunidade de melhorar o ambiente
organizacional alicerçado nos pilares da qualidade de vida no trabalho e nos autores contemporâneos da gestão de
pessoas que destacam a importância de um ambiente saudável e propício ao trabalho no seu amplo sentido.
 
[...] a Qualidade de Vida no Trabalho, é resultante direta da combinação de diversas dimensões básicas da tarefa e de
outras dimensões não dependentes diretamente da tarefa, capazes de produzir motivação e satisfação em diferentes
níveis, além de resultar em diversos tipos de atividades e condutas dos indivíduos pertencentes a uma organização
(FERNANDES, 1996, p.19).
 
            Entre as exigências para a qualidade de vida no ambiente de trabalho, está incluso, o bem estar que esse
ambiente proporciona. Como estratégia pedagógica para execução de um projeto de mudança no ambiente coorporativo
adotamos o tema “Sustentabilidade para o trabalho acadêmico”. Para o aporte da atividade prática, foi adotado na
disciplina autores que tratam da temática do projeto em administração, tais como Cohen (2001); Maximiliano (2002) e
Duffy (2006) que ressaltam a importância do planejamento, execução e controle de qualquer atividade que resulte em
um produto final através de uma ideia que estes o chamam de um projeto.
            O Núcleo de Meio Ambiente-NUMA,  é um órgão suplementar vinculado à Pró-reitora de Extensão da
Universidade do Estado da Bahia (PROEX-UNEB). No Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologias-DCHT/Campus XVII,  desenvolve atividades de extensão na área de Educação Ambiental, centrando suas
atividades na formação de educadores ambientais, tendo como público alvo professores em formação inicial e
continuada. Tem como objetivo realizar grupos de estudos e desenvolver ações visando à articulação entre o ensino,
pesquisa e extensão. Tem como temáticas: Educação Ambiental em espaços formais e não formais,  saneamento
básico, preservação dos recursos naturais e sustentabilidade.
            A proposta consistiu em aproveitar os recursos já existentes no campus: bancos, plantas, acessórios e a própria
cantina, para tornar esse espaço mais aconchegante e agradável. Acrescido aos recursos já existentes surgiu à ideia
então da produção de móveis feitos com materiais recicláveis e reutilizáveis. Desta forma foi feita a adequação entre a
produção com menor custo e o aproveitamento do lixo, que virou luxo. 
 
2  GERENCIAMENTO AMBIENTAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
            Por Gestão Ambiental compreende-se o “conjunto de ações administrativas e operacionais que visam a evitar ou
mitigar os efeitos negativos sobre a natureza” (HALL, 2011).
            Na abordagem convencional da administração, o meio ambiente configura-se em um problema. Na abordagem
contemporânea da administração, o meio ambiente é uma oportunidade. Na lógica empresarial, uma empresa que se
preocupa com o meio ambiente, tem que assumir uma postura reativa e proativa, visando primeiramente a prevenção à
poluição, depois ao controle e por fim, assume uma abordagem estratégica de combate à poluição.
            A prevenção à poluição consiste em modificar os seus processos, reduzindo gastos com materiais, energia e
descarte dos resíduos, diminuindo os custos com o tratamento de dejetos. O controle de poluição consiste na busca em
responder às demandas sociais, reduzindo o descarte de poluentes na natureza e utilizando tecnologias de remediação
e redução de resíduos na fonte, se antecipando aos problemas que possam advir para a natureza. Numa abordagem
estratégica, a empresa aprende a tirar vantagens comerciais por meio de um posicionamento ecologicamente correto.
(BARBIERE 2001, apud HALL, 2011).
            Desde meados dos anos 60 verificaram-se denúncias sobre os impactos das ações antrópicas sobre o meio
ambiente. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio ambiente e Desenvolvimento de 1992, conhecida
como Eco 92, realizada no Rio de Janeiro, onde se reuniram mais de cem países para discutirem ações voltadas para a
resolução dos problemas ambientais, já se elencavam propostas como: redução da quantidade de energia usada na
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produção de bens e serviços, disseminação de tecnologias limpas e prevenção à poluição ambiental (ALMEIDA, 2007).
            Entre essas alternativas, uma das ações recomendadas para as empresas é a utilização de estratégias que
visem à redução do consumo na fonte e em outras instâncias, a reutilização e a reciclagem, minimizando assim a
disposição final de resíduos nos aterros.
            Na evolução histórica das organizações, estas vêm dando um enfoque sistêmico visando nos seus processos
produtivos, a garantia da qualidade e do gerenciamento ambiental. Esta preocupação reflete a apropriação do conceito
de responsabilidade social que consiste na conscientização do seu papel enquanto geradora de impactos ao meio
ambiente, buscando minimizar ao máximo estes impactos.
            A Educação Ambiental está entre os objetivos de um gerenciamento ambiental que se preocupa com a melhoria
contínua da empresa, pois visa à educação permanente de seus integrantes.
            Sendo a Educação Ambiental, definida pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que Institui a Política Nacional
de Educação Ambiental, como, 
 
 
[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
        
         Este conceito traduz a amplitude de sua responsabilidade ao ter como finalidade a formação de indivíduos para
intervir no seu meio de forma consciente e coerente com o que exige o princípio da sustentabilidade.
 
2.1 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
            Os resíduos sólidos, são um atributo de todas as civilizações.  De acordo com a história dos resíduos no mundo,
popularmente conhecido pelo termo  “ Lixo”,   “[…] são os restos de produtos das atividades humanas, considerados
inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semi-sólido ou líquido, desde que não
seja passível de tratamento convencional"(ABNT, 1987 ). Este conceito vem sofrendo adequações, sendo
redimensionado para o termo Resíduos Sólidos, que compreende [...] “resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que
resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, doméstica, comercial, agrícola, de serviços e de varrição” 
(ABNT 1987, p. 1-2).
            Gestão de Resíduos Sólidos consiste no “conjunto ordenado de estruturas e serviços cujo objetivo é solucionar o
manejo e a destinação de resíduos de forma sanitária e ambientalmente segura e viável do ponto de vista econômico”
(PHILLIPE JR 2005, p. 272). Mas esse conceito também vem ganhando uma nova configuração, pois passa a
incorporar uma nova ordem e um novo olhar sobre a sua importância do ponto de vista ambiental, social e econômico.
Propõe-se então um outro conceito para essa nova configuração de gestão ambiental: Gerenciamento Integrado de
Resíduos Sólidos urbanos.
         O Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos consiste no envolvimento da administração pública e da
sociedade civil com o compromisso de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do lixo,
visando à melhoria da qualidade de vida da população, considerando as características das fontes de produção, o
volume e os tipos de resíduos, dando a estes o tratamento diferenciado e disposição final técnica e ambientalmente
corretas, levando em conta as características sociais, culturais e econômicas dos cidadãos e as peculiaridades
demográficas, climáticas e urbanísticas locais (MONTEIRO, et all, 2001).
            Esta gestão inclui desde a coleta na fonte geradora dos resíduos, transporte, tratamento e disposição final. No
quesito tratamento, estão os processos: compostagem, incineração, reutilização e reciclagem.
            A Lei 12.305 da Política Nacional dos Resíduos Sólidos no seu Art. 30 trás um conceito importante que é o de
responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, que abrange os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  Esta
tem por objetivo compatibilizar os interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão
empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis, visando à redução
de resíduos sólidos, o desperdício, a poluição e os danos ambientais, incentivando as boas práticas de responsabilidade
socioambiental.
            A Educação Ambiental surge nesse contexto, buscando orientar para a redução do consumo na fonte, ou seja, o
consumo sustentável, que visa a minimizar a geração de resíduos a serem descartados.  Mas, alternativas são
propostas para o tratamento dos resíduos inevitavelmente gerados pelo consumo, que estão inseridos na política dos
três Erres (3R’s): reduzir, reutilizar e reciclar.  Segundo o Manual de Educação para o Consumo Sustentável do
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Ministério do Meio Ambiente-MECSMM (2005, p 118),
 
• Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e
tenham maior durabilidade.
• Reutilizar é, por exemplo, usar novamente as embalagens. Exemplo: os potes plásticos de sorvetes servem para
guardar alimentos ou outros materiais.

• Reciclar envolve a transformação dos materiais, por exemplo, fabricar um produto a partir de um material usado.
Podemos produzir papel reciclando papéis usados. Papelão, latas, vidros e plásticos também podem ser
reciclados.

 
        
          Estas três formas de tratar os resíduos, vem se consolidando na sociedade como uma necessidade, como
alternativa para a minimização da inevitável geração de resíduos, oriundos das atividades humanas, seja nos domicílios,
seja da indústria, seja dos processos naturais. Aliados a estes princípios, deve-se considerar  “o ideal de prevenção e
não-geração de resíduos, somados à adoção de padrões de consumo sustentável, visando poupar os recursos naturais
e conter o desperdício (MECSMM, 2005, p.118).  
         Ressaltamos que embora existam outros desdobramentos para o tratamento dos resíduos sólidos, os princípios da
redução, reutilização e reciclagem, se constituíram nos principais  objetos  de ação deste projeto.
 
3 METODOLOGIA
 
         Por metodologia, entendem-se os caminhos trilhados durante a busca pelos objetivos e assume um lugar muito
importante de realização para qualquer pesquisa, se constituindo como “o conjunto de métodos ou caminhos que são
percorridos na busca do conhecimento” (ANDRADE, 2001, p. 129).
         Pautada numa abordagem qualitativa, essa busca se justifica no pensamento de Minayo (1994, p.22) que segundo
ele “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas”.  Essa pesquisa caracteriza-se como
participante, visto que as  professoras e idealizadoras do projeto, também participaram de todo o processo.
         Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a entrevista, por se configurar em uma técnica que segundo
Prodanov e Freitas (2013), dá grande importância à descrição verbal dos informantes e se caracteriza por ser realizada
face a face, devendo portanto, ser devidamente panejada. Por esse motivo, a entrevista foi realizada após a execução
do projeto, com os seguintes objetivos: avaliar a visão dos discentes frente à proposta, a importância do projeto para a
sua formação profissional e a importância do projeto para a sua formação cidadã.
         O Projeto realizou-se a partir do componente curricular Projeto em Administração e do Curso de Extensão: Grupo
de Estudos Ambientais, que faz parte do Núcleo de Meio Ambiente-NUMA  do Departamento de Ciências Humanas e
Tecnologias.        Em uma aproximação entre o componente curricular do Curso de Administração e do Grupo de
Estudos Ambientais, pensou-se então na realização desse projeto, agregando os conhecimentos dos discentes do curso
de Administração e dos discentes  integrantes do grupo de estudos, em sua maioria estudantes do curso de Pedagogia
do mesmo Campus. Como conteúdos conceituais, pretendeu-se que os discentes apreendessem ao final do projeto, os
conceitos de gestão integrada de resíduos sólidos, enfatizando a redução do consumo na fonte, reutilização e
reciclagem, sustentabilidade, logística reversa. No aspecto atitudinal, esperou-se que os integrantes do projeto, fossem
sensibilizados para a importância da responsabilidade social e ambiental despertando assim o sentimento de pertença e
cidadania.
          Participaram do projeto 55 discentes. Os discentes do Curso de Administração se encarregaram da logística, do
design e da produção dos móveis pensados para o projeto e os integrantes do grupo de estudos ambientais, da logística
e da execução do projeto nos aspectos do plantio de mudas de plantas ornamentais adaptadas ao bioma Caatinga.
Ressaltamos que foram utilizados nomes fictícios para referência às pessoas entrevistadas,  ao discutir os dados
pesquisados, buscando resguardar o anonimato das mesmas. Para tanto, foram utilizados, nomes de flores.
          O projeto atendeu a dois objetivos pedagógicos: instrumentalizar os educandos do curso de Administração a uma
visão da gestão ambiental de um negócio, e aos estudantes do curso de pedagogia, e a todos os integrantes, inclusive
os do grupo de Estudos Ambientais do Campus, uma visão integrada do conceito de sustentabilidade visualizando
assim os aspectos ambientais, sociais e econômicos daquela atividade.
         Para a confecção de pneus os estudantes de Administração coletaram na rua e receberam doações, conseguindo
reunir um total de 55 pneus velhos, mas ainda em condições de reaproveitamento.  Foram coletadas garrafas pet,
bombina de fio elétrico, latas de leite em pó, gavetas de um armário velho que estava prestes a ser descartados,

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/educacao_ambiental_numa_persperctiva_transversal_projeto_de_ambie.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



assentos de cadeiras.
         Foram também aproveitados bancos de metal que já se encontravam no campus, em mal estado de conservação,
bem como caqueiros e suportes de plantas já existentes no campus. Para agregar valor a esses materiais, foram
comprados materiais como: tinta, verniz, espuma, lona, pregos, parafusos, entre outros materiais acessórios.
            Os integrantes do Grupo de Estudos do Núcleo de Meio Ambiente-NUMA, ficaram responsáveis por conseguir
as mudas de plantas ornamentais. Foram doadas pela Secretaria do Meio Ambiente, 20 mudas de plantas diversas,
adaptadas ao bioma Caatinga.
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
            Como resultado deste projeto nasceu um espaço de interação agradável, socializador e ambientalmente
saudável. Foram confeccionados pufes de pneus usados, mesas feitas com bombinas de madeira  antes usadas para
enrolar fios de postes; quadros ornamentais feitos com garrafas pet; suportes para colocar vasos de plantas feitos com
gavetas velhas, latas de leite em pó  e pneus velhos. Os integrantes do Grupo de Estudos, responsáveis pelo plantio
das mudas, plantaram plantas ornamentais, nos referidos vasos.  Além disso, ajudaram os estudantes do curso de
Administração na reforma dos bancos e suportes para as plantas já existentes.
            A partir dessa atividade, não só os discentes desenvolveram habilidades que nem sabiam que possuíam; como
visualizaram na prática o conceito de responsabilidade social, reciclagem e reutilização, ao reaproveitar materiais que
iriam para o lixo, transformando-os em bens novos, passíveis de valoração econômica, e de serem utilizados a serviço
da socialização das pessoas daquele espaço.
            Para avaliar os resultados dessa atividade para os discentes envolvidos no projeto, foi realizada uma entrevista,
que buscou explorar três itens:
•
•
•
 
4.1. A visão dos discentes frente à proposta
            Ao perguntarmos a uma das discentes o que ela achou do projeto a mesma respondeu:
Acredito que o projeto em si foi uma experiência muito prazerosa para todos aqueles que participaram do processo de
ambientação do Campus XVII. Ver alunos, docentes, funcionários e comunidade em geral, envolvidos na mesma causa
foi sem dúvida o maior estímulo para mim. Recolhemos das ruas e estabelecimentos, cerca de 60 pneus inservíveis,
sendo que muito deles estavam descartados a céu aberto, nos cantos da cidade, e como sabemos o pneu nessas
condições é um grande foco de proliferação de doenças. Ao decorrer do projeto, vivemos muito da administração a qual
estudamos, presenciando a logística, a administração financeira, o planejamento, a gestão ambiental e principalmente a
gestão de pessoas, pois afinal de contas tudo só foi possível porque houve um excelente trabalho em equipe, o que
atualmente nos permite usufruir de um ambiente mais agradável (Hortênsia, estudante do Curso de Administração do
Campus XVII, participante do projeto. 2014).
 
            Na fala da discente Hortênsia, podemos identificar o entusiasmo e os resultados dessa experiência para a sua
formação. Confrontar a teoria com a prática proporcionou aos integrantes do projeto, uma aprendizagem significativa,
que com certeza levarão para a sua atuação profissional. Tanto os discentes do curso de Administração, quanto os de
Pedagogia.
            Outra fala que chamou a atenção foi a da discente Begônia.  Segundo esta,
Ouvi de alguns colegas no decorrer dos trabalhos que a ideia dos pufes de pneus poderia render um bom dinheiro. E
por que não? Empresas que trabalham com a reciclagem de maneira correta conseguem diminuir o número de
poluentes no solo e ainda traz rendimentos financeiros. Estas são as empresas eco eficientes (Begônia, discente do
curso de Administração, 2014).
 
            Leff (2003), ao se referir à aprendizagem da complexidade ambiental, considera que esta, vai além da mera
transmissão de conhecimentos para uma gestão racional do ambiente, mas consiste em propor a reflexão e uma prática
onde se questione a valoração dos serviços ecológicos, dos recursos naturais, instigando assim à reflexão sobre as
formas de reconstituição das identidades e a reconstrução das formas de habitabilidade e convivência, buscando uma
reapropriação do mundo.
4.2  A importância do Projeto para a formação cidadã dos discentes
            Ao perguntarmos sobre a importância dessa atividade para a sua formação cidadã, uma das discentes
respondeu:
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As trocas de experiências entre os envolvidos e as atividades proporcionadas se consolidaram, provocando um exame
de consciência nas atitudes como cidadã e um fortalecimento da proposta como modelo a seguir. Desse modo as
atividades mediadas propôs que examinemos as nossas atitudes de modo critico na prática referenciando a vida social
que denomina o objetivo de conscientizar ambientalmente (Amarilis, estudante de Pedagogia e integrante do NUMA,
2014).
                       
                        Na fala da discente, nota-se que essa experiência, teve um significado além da simples atividade de
transformar materiais “inservíveis” em novos, mas como uma prática sensibilizadora e reflexiva, do modo de interagir e
agir no seu meio.
 
4.3 A importância do projeto para a  formação profissional dos discentes
Quanto à formação profissional, a discente Margarida, respondeu:
 
A repercussão desse projeto em minha formação enquanto docente tenho percebido no processo de estudo enquanto
universitária, por conta de aprendizados adquiridos no NUMA, desenvolvi um maior entendimento e uma maior
facilidade para tratar dos assuntos relacionados ao meio ambiente inclusive para desempenhar meu projeto e práticas
no período de estágio III e trabalhos relacionados a meu curso de pedagogia no qual estou sendo formada para
desenvolver em sala de aula um trabalho rico, comprometido e atualizado (Margarida, integrante do NUMA e discente
do curso de Pedagogia, 2014).
 
             Para nós professoras que coordenamos o projeto, foi um aprendizado inestimável, pois vimos os nossos alunos
produzindo com entusiasmo e dedicação. A criatividade a serviço do meio ambiente superou o cansaço, a falta de
tempo, pois muitos estudam à noite e trabalham de dia. Mas cada um há seu tempo, abraçou a proposta e realizou de
uma maneira que nos surpreendeu.
            Outro ponto que pode se destacar foi à visualização por parte dos discentes da oportunidade de negócio, a partir
da produção dos móveis, com menor custo e podendo se tornar rentável e de forma sustentável.  Por meio de atividades
práticas, foi possível contextualizar os conhecimentos teóricos passados no componente curricular Projetos em
Administração e no Grupo de Estudos Ambientais. Segundo Freire (1996, p.22), é preciso que,
 
[...] o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da
produção do saber, se convença de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
produção ou a sua construção.
           
            Capra (2006) chama a esse processo de alfabetização ecológica, pois para o mesmo, “uma comunidade
humana sustentável terá que ser planejada de maneira tal que os seus estilos de vida, tecnologias e instituições sociais,
respeitem, apoiem e cooperem com a capacidade inerente da natureza de manter a vida (p.13)”.
            De forma transversal, Inter e transdisciplinar, os discentes envolvidos, tiveram a oportunidade de aliar a teoria à
prática, incorporando de forma sistêmica e contextualizada, conhecimentos que se consolidaram na prática, e que de
alguma forma irá repercutir nas suas práticas futuras, enquanto profissionais e cidadãos do mundo.
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
            O Projeto de Ambientação do Campus XVII, foi de grande importância para os discentes que vivenciaram na
prática uma proposta de gestão ambiental, onde foi possível, com poucos recursos financeiros proporcionar um
ambiente agradável para o público em questão: estudantes do Campus e visitantes, pois o espaço reorganizado com os
materiais recicláveis chamam a atenção pela criatividade, pela inovação e pela proposta sustentável de
reaproveitamento dos resíduos.
            Além da aprendizagem significativa dos discentes, houve também a socialização dos integrantes do Curso de
Administração, com os integrantes do Grupo de Estudos Ambientais, e sua maioria, do Curso de Pedagogia do Campus.
          
            Em uma proposta de Educação Ambiental, baseada não só na teoria, mas também na ação, o aprendizado se
torna mais dinâmico e possível de ser assimilado e assim se forma a consciência ecológica que Capra (2006), chama de
Alfabetização Ecológica, pois tem a função de ensinar as primeiras letras do que é ser cidadão consciente, responsável
pelas gerações presentes, mas também pelas futuras gerações.
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            Além de cumprir seu objetivo de desenvolver nos discentes do curso de Administração, habilidades no campo do
planejamento e execução de projetos, que requer uma análise e avaliação em todas as dimensões: sociais, políticas,
econômicas, ambientais e para todos os inegrantes do projeto, os conceitos trabalhados de responsabilidade social;
tratamento de resíduos sólidos com ênfase na reutilização de materiais, os futuros administradores e pedagogos, que
vivenciaram essa experiência, levarão inscrito em suas mentes, a consciência de que nem tudo que se descarta é lixo e
que os materiais recicláveis que podem ser aproveitados de alguma forma, podem ter adiado um pouco mais o seu
destino final antes de realmente se tornarem inservíveis. Que estes são passíveis de valoração econômica e que podem
sim estar a serviço da redução da extração de recursos naturais tão vitais para a humanidade.
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