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RESUMO

O presente trabalho objetivou despertar nos alunos o interesse em realizar práticas ambientais estimulando o emprego
de atitudes sustentáveis no espaço escolar e na comunidade local. Os alunos do ensino médio, com orientação de
professores de Biologia de uma escola estadual em São Miguel dos Campos, AL, elaboraram projetos ambientais
cujos temas abordados foram escolhidos por estes, e desenvolvidos na escola e/ou no município em que residem.
Com base nos resultados obtidos pôde-se observar que os participantes desenvolveram a preocupação com o
ambiente que os cerca, os conhecimentos obtidos durante as atividades de cada projeto passaram a ser aplicados em
situações cotidianas no espaço educacional. As atividades realizadas trouxeram benefícios para a comunidade
escolar e local e foram repassadas para a população por meio da apresentação no evento científico da escola.

Palavras-chaves: Sustentabilidade. Projeto. Ambiente.

ABSTRACT

The present work aimed to awaken in students the interest in performing environmental practices stimulating the use of
sustainable attitudes in school space and in the local community. The high school students, with the guidance of
biology teachers from a state school in São Miguel dos Campos, AL, developed environmental projects whose subjects
were chosen by them and developed in the school and/ or municipality where they live. Based on the results obtained,
it was possible to observe that the participants developed the concern with the surrounding environment, the
knowledge obtained during the activities of each project began to be applied in everyday situations in the educational
space. The activities carried out brought benefits to the school and local community and were passed on to the
population through the presentation in the scientific event of the school.

Keywords: Sustainability. Project. Environment.

INTRODUÇÃO

O tema “ambiente” é amplamente difundido na sociedade atual, de várias maneiras. Muitas notícias veiculadas pela
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mídia, de forma geral, tratam desse assunto, mas muitas vezes sem conceitos científicos o que gera muitas vezes
concepções errôneas a esse respeito (MELO; SILVA, 2014).

Neste difícil contexto a escola pode ser apontada como espaço de formação que garanta ao estudante informações
seguras, confiáveis e contextualizadas, ou seja, este espaço pode promover a análise mais aprofundada de temas
relacionados ao ambiente contribuindo para a formação de indivíduos conscientes ambientalmente. Essa instituição é
capaz de inserir na questão ambiental os conceitos necessários à formação do educando e o professor de Biologia
exerce papel fundamental dentro desse contexto (PENTEADO, 2010; MELO; SILVA, 2014).

Jacobi (2003, p. 190) destaca que:

Tomando-se como referência o fato de a maior parte da população brasileira viver em
cidades, observa-se uma crescente degradação das condições de vida, refletindo uma
crise ambiental. Isto nos remete a uma necessária reflexão sobre os desafios para mudar
as formas de pensar e agir em torno da questão ambiental numa perspectiva
contemporânea (JACOBI, 2003, p. 190).

É preciso promover a sensibilização dos sujeitos, buscando o desenvolvimento da consciência ambiental da
população e assim a busca por alternativas sustentáveis com relação ao uso do ambiente, fazer com que haja um
controle e cuidado para evitar a degradação ambiental, buscar a mudança de hábitos e práticas em prol de uma
cidadania ambiental que vise à sustentabilidade (JACOBI, 2003; JACOBI 2005).

De acordo com Penteado (2010) sustentabilidade pode ser entendida como “atendimento às necessidades humanas
sem o esgotamento das fontes, de forma que as gerações que estão por vir possam dispor dos mesmos recursos”. A
autora destaca ainda a cidadania, algo necessário ao entendimento de que os problemas do nosso ambiente sejam
compreendidos como algo coletivo que vai afetar a todos e que atitudes de preservação ambiental precisam ser
entendidas como algo necessário para a humanidade.

Dentro do ambiente escolar também se faz necessário esse entendimento de sustentabilidade e cidadania, ou seja, é
importante que conhecimentos e práticas adquiridas pelos alunos dentro da instituição sejam multiplicados no contexto
familiar e consequentemente na comunidade fazendo com que ações de preservação e restauração do ambiente se
propaguem trazendo benefícios para todos (SANTOS et al., 2015). Como ressalta Gadotti (2008) “a preservação do
meio ambiente depende de uma consciência ecológica e a formação da consciência depende da educação”.

Neste sentido, vários documentos de âmbito nacional foram elaborados e implementados para aplicação de estudos
voltados a práticas ambientais dentro do contexto escolar, estes por sua vez ressaltam a importância de se tratar
temas direcionados a educação ambiental, de forma interdisciplinar e transdisciplinar para a formação de sujeitos que
busquem sustentabilidade e o cuidado com o ambiente (BRASIL, 1999; 2011; 2012).

Assim, o processo de iniciação à pesquisa científica, utilização de atividades de campo ou no laboratório no ensino
médio podem ser propostas metodológicas que venham a contribuir para a adoção de práticas sustentáveis no
cotidiano dos alunos, principalmente por estas envolverem ações práticas, que serão realizadas pelo estudante, o
chamado aprender fazendo (SEVERINO; SEVERINO, 2012).

Com a realização de projetos busca-se a solução de um ou mais problemas apontados como foco de uma pesquisa,
auxiliando no aflorar do espírito investigativo e criativo do educando, tornando a aprendizagem ativa e atraente. Esta
proposta de atividade é vista também como uma forma de facilitar a aprendizagem dos alunos, fazendo com que a
escola estabeleça ligações entre os conteúdos trabalhados e a sociedade (PAULINO FILHO et al, 2004).

A realização de projetos ambientais segue a ideia de serem desenvolvidos por meio de trabalhos em grupo, pois este
também é um fator facilitador do ensino e aprendizagem, pois como descrito por vários autores (SENICIATO;
CAVASSAN, 2004; OLIVEIRA; CORREIA, 2013) esta perspectiva têm-se mostrado uma forma eficaz pela interação
entre os alunos o que auxilia no enriquecimento do trabalho como um todo. Isso se caracteriza, pois, cada indivíduo
com suas particularidades e experiências próprias acaba acrescentando ao processo, fazendo com que o
conhecimento de um se una ao do outro (SEVERINO; SEVERINO, 2012).
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Desta forma, este trabalho objetivou despertar nos alunos o interesse em realizar práticas de cunho ambiental e
estimular o emprego de atitudes sustentáveis na comunidade e no espaço escolar em uma escola da rede estadual de
Alagoas, no município de São Miguel dos Campos.

METODOLOGIA

O trabalho foi realizado na Escola Estadual Ana Lins, do município de São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas,
com alunos do Ensino Médio e apresenta caráter qualitativo o que segundo Lakatos e Marconi (2007, p. 270) busca
“analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e ainda
fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento”.

Os projetos foram desenvolvidos com base nos temas escolhidos pelos alunos para o evento científico da escola e por
meio de orientação de professores da disciplina de Biologia. Os grupos participantes foram formados por alunos dos
turnos matutino e vespertino dos 1ºs, 2ºs e 3ºs anos do Ensino Médio. Inicialmente os grupos de alunos, com seus
respectivos temas, elaboraram um projeto a ser desenvolvido e este foi posto em prática por meio de ações que
visavam à educação ambiental e sustentabilidade.

Os projetos apresentaram temas distintos como reutilização de garrafas pet, revitalização da mata ciliar de um trecho
do município, horta suspensa, compostagem, análise das águas do rio São Miguel, todos voltados para ações
realizadas dentro do município e/ou espaço educacional, envolvendo as seguintes ações:

• Reutilização de garrafas pet: os alunos arrecadaram garrafas pet nas residências e escola e construíram uma
casa artesanal com o uso desse material, areia e cimento.

• Revitalização da mata ciliar de um trecho do município: após a escolha do local, na zona rural de São Miguel
dos Campos, os alunos fizeram o trabalho de limpeza e plantio no local, com espécies nativas da mata ciliar
selecionadas previamente.

• Horta suspensa: os alunos montaram uma horta suspensa dentro da escola, com uso de garrafas pet e pneus,
realizando o plantio de coentro, alface, tomate e outras hortaliças.

• Compostagem: envolveu a criação de uma composteira com uso de baldes e potes de margarina. O material
utilizado para a compostagem foi obtido com restos de alimentos de suas residências.

• Análise da água do rio São Miguel: a equipe fez a coleta de amostras no rio e posteriormente a análise
microbiológica no laboratório da escola com uso de meios de cultura específicos para coliformes e bactérias
heterotróficas. Posteriormente formularam uma campanha educativa para informar a população as formas de
poluição e como preservar o rio.

Após a realização das atividades os resultados obtidos foram apresentados na escola, durante o evento científico da
instituição, o PROCEAL – Projeto Científico da Escola Ana Lins.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio das pesquisas realizadas pôde-se observar que os alunos sensibilizaram-se quanto à necessidade de
preocupação com o ambiente que os cerca, aplicando os conhecimentos obtidos por meio dos projetos em seu
cotidiano seja no espaço familiar ou educacional. As atividades realizadas trouxeram benefícios para a comunidade e
foram multiplicadas para os outros alunos da escola e de outras instituições por meio da apresentação no evento
científico da escola.

A seguir serão apresentados alguns aspectos observados e desenvolvidos pelos alunos ao longo do processo de
produção do trabalho:

Tabela 1: Ações desenvolvidas com a realização dos projetos.

Projeto Aspectos/ações desenvolvidas
Os alunos demonstraram maior
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Reutilização de garrafas pet

engajamento com a questão da coleta
seletiva, reutilização do lixo, construção de
materiais com uso de garrafas e
especificamente a construção de uma
pequena casa que foi usada como sala de
leitura na escola.

Revitalização da mata ciliar de um trecho do
município

Interesse em aspectos relacionados à
degradação ambiental, poluição do solo e
revitalização de locais degradados,
realizaram a seleção das mudas e o preparo
do local para o recebimento do plantio de
árvores de espécies diversas.

Horta suspensa

Revitalização de espaços da escola e
utilização de ambientes ociosos e muros da
instituição. Os alunos realizaram campanha
para arrecadação de garrafas e pneus que
seriam descartados, plantio de hortaliças a
serem destinadas para alimentação na
merenda escolar.

Compostagem

Montaram uma composteira artesanal.
Reuso de materiais que seriam descartados e
formação de adubo natural. Com isso houve
diminuição do lixo doméstico das
residências dos alunos envolvidos e o
material produzido destinou-se à horta
escolar.

Análise da qualidade da água do Rio São
Miguel

Atenção com relação à poluição do rio e as
formas de poluição. Os alunos criaram uma
campanha educativa e informativa para a
população sobre a importância de preservar
o Rio São Miguel.

Jacobi (2003) destaca as consequências do impacto dos humanos sobre o meio ambiente e que é preciso melhorar a
forma como se usa o ambiente, pensando nas gerações futuras e evitando o abuso da natureza. É necessário
enfatizar e educar essa geração acerca dos malefícios que o uso indiscriminado dos recursos naturais pode trazer ao
mundo.

Atos de promoção à preservação e restauração do ambiente, incentivando ações de sustentabilidade precisam cada
vez mais ser adotadas no âmbito educacional. Essas práticas tem apresentado resultados satisfatórios na promoção
da consciência ambiental dos alunos e preocupação com o meio em que vivem como relatado por Santos et al. (2015)
e Seniciato e Cavassan (2004).

A aplicação de projetos se mostrou uma boa ferramenta para trabalhar conceitos e atitudes importantes para o
desenvolvimento do senso crítico dos estudantes com relação às questões ambientais. Paulino Filho et al. (2004)
destacam que no trabalho com projetos o aluno torna-se participativo, solidário, crítico e cooperativo na sociedade e
consegue estabelecer relação entre o que se aprende na escola e a sua vida. Essas características relacionadas
foram evidenciadas entre os alunos participantes desta pesquisa.

Penteado (2010) ressalta que informação e vivência participativa são dois recursos do processo de ensino e
aprendizagem que auxiliam na formação de indivíduos comprometidos e conscientes ambientalmente. Não apenas a
informação em si, mas a forma como esta é adquirida. Da forma como foi realizado esse trabalho, o conhecimento se
conectou com situações cotidianas, de vivência do aluno, o que se tornou uma importante ferramenta na busca de
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alunos que promovam uma intervenção participativa no ambiente em que vivem.

O emprego de trabalho em grupo também contribuiu com o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos e
práticas ambientais, corroborando com autores como Oliveira e Correia (2013) e Severino e Severino (2012) que
destacam a importância do trabalho em grupos para a interação, troca de conhecimentos e opiniões o que leva ao
enriquecimento da pesquisa.

CONCLUSÃO

A partir das experiências e dos resultados aqui apresentados podemos ressaltar que o uso de projetos com foco no
meio ambiente, com alunos do ensino médio representou uma boa ferramenta para o processo de ensino e
aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes. Essas práticas foram vivenciadas pelos estudantes, o que
trouxe o estudo à sua realidade dando mais significado aos conteúdos abordados, neste sentido Gadotti (2008, p. 64)
destaca que:

A experiência própria é fundamental. Plantar e seguir o crescimento de uma árvore ou de
uma flor, caminhando pelas ruas da cidade ou aventurando-se numa floresta, sentindo o
cantar dos pássaros nas manhãs ensolaradas, observando como o vento move as plantas,
sentindo a areia quente de nossas praias, olhando para as estrelas numa noite escura. Há
muitas formas de encantamento e de emoção frente às maravilhas que a natureza nos
reserva (GADOTTI, 2008, p. 64).

Os projetos desenvolvidos, todos com temas distintos entre si, apresentaram relevância para o ambiente educacional
e consequentemente para a comunidade local, e acreditamos que apresentarão ainda mais resultados posteriormente,
pois, atitudes sustentáveis foram evidenciadas e a busca por formas de evitar ou diminuir a agressão à natureza se
destacou entre os alunos que participaram dos trabalhos desenvolvidos, nesta esteira caminhamos para a formação
de sujeitos ecológicos.
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