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RESUMO

Este trabalho relata um projeto de intervenção pedagógica aplicado pela bolsista de Iniciação à docência do
PIBID/SUBPROJETO CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, da Universidade do Estado da Bahia-UNEB Campus X para seis turmas
de séries iniciais da Escola Municipal São Geraldo no turno matutino por meio de uma oficina pedagógica aplicada de
setembro a novembro de 2012 e objetivou trabalhar a Educação Ambiental por meio da produção de objetos reutilizando
materiais descartados no dia-a-dia dos próprios alunos. A oficina proporcionou aos alunos um olhar mais crítico do que se
pode fazer com o lixo, e os mesmos demonstraram mais preocupação com o ambiente escolar. Após a
aplicação dessa, a escola permaneceu mais limpa. Percebeu-se também, que a esfera escolar sentiu-se
bastante motivada em trabalhar essa temática. Conclui-se que na situação apresentada foi possível
verificar que as oficinas pedagógicas são metodologias que favoreceram o processo de ensino
aprendizagem.
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ABSTRACT

This paper reports an pedagogical intervention project implemented by Initiation scholarship to teaching
PIBID&39;s / subproject Biological Sciences, State University of Bahia-UNEB Campus X for the initial series
of six classes of Municipal School St. Gerard in the morning shift by a educational workshop applied from
September to November 2012 and aimed to work environmental education through the production of
objects reusing discarded materials in day-to-day lives of the students themselves. The workshop provided
students with a more critical eye than you can do with the garbage, and they showed more concern about
the school environment. After applying this, the school remained cleaner. We also noticed that the school
sphere felt very motivated working with this topic. We conclude that the situation presented was possible
to verify that the workshops are educational methodologies favoring the learning process.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a questão ambiental tornou-se um importante foco de atenção, especialmente a partir da década de
80. Desde então manchetes sobre problemas ambientais permeiam jornais e noticiários de quase todo o mundo e os
chamados desastres ecológicos passaram a fazer parte do cotidiano das pessoas, (DACACHE, 2OO4, p. 1). Por isso que
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as temáticas relacionadas ao lixo e às consequências que ele gera tem sido alvo de inúmeros textos, estudos, teses,
artigos, projetos e principalmente ponto de discussão nas escolas.

Segundo Dacache (2OO4,) a Educação Ambiental (EA), é uma prática pedagógica recente, a mesma, sugere a partir da
preocupação com a exploração indiscriminada dos recursos naturais os conceitos de desenvolvimento sustentável e
biodiversidade e que precisam ser discutidas em âmbito escolar. Uma dessas preocupações é “O que se fazer com o
lixo” E segundo o autor citado, vários destinos podem ser dados aos materiais descartados e afirma que:

“São geradas diariamente cerca de 240.000 t de lixo, grande parte do qual não é sequer coletada,
sendo lançado principalmente em cursos d’água ou terrenos baldios. Do total coletado, o maior
percentual (cerca de 76%) é depositado nos chamados “lixões” que se caracterizam pela simples
descarga sobre o solo, sem qualquer medida de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública, e
13% é depositado em aterros controlados, nos quais o único tipo de tratamento consiste
geralmente na cobertura diária dos resíduos com material inerte, o que por si só não é suficiente
para a proteção do meio ambiente”, (DACACHE, 2OO4, p. 30).

Diante de todas as opções ditas terminais em relação ao tratamento do lixo, a reciclagem é considerada a
mais adequada, por razões ecológicas e também econômicas: diminui o acúmulo de resíduos na natureza
e a reutilização dos materiais poupa, em certa medida, os recursos naturais não renováveis” (SCARLATO,
1992, p. 58 apud MARODIN et, al, 2004). Os três Rs – reduzir, reciclar e reutilizar são muito discutidos
nas temáticas sobre o lixo nas escolas, porém muitas vezes seus conceitos se confundem, reduzir ocorre
quando diminui-se a redução do consumo e o indivíduo passa a consumir somente aquilo que ele
realmente precisa, reutilizar não envolve processos industriais, e muitas vezes é confundido com a
reciclagem que ao contrário da reutilização já precisa de indústrias para que esse processo ocorra,
(DACACHE, 2OO4, p. 30).

A escola é um dos locais responsáveis pela formação das crianças, sendo de fundamental importância
abordar assuntos diversificados. Embora as escolas falem muito sobre reciclagem, a questão do
consumismo desenfreado é pouco exposta, por isso é necessário o desenvolvimento de atividades,
projetos, que possibilitam aos alunos essa reflexão, sensibilizando-os acerca da temática. Nessa
perspectiva muitas escolas durante o processo de ensino/aprendizagem já aderem metodologias voltadas
à redução, reciclagem e reutilização do lixo, para tratar sobre o tema Educação Ambiental, uma vez que:

“A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999”. A Lei N° 9.795 Lei da Educação
Ambiental, em seu Art. 2° afirma: “A educação ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal (MEDAUAR, 2010)”.

Dias (2000) afirma que a Educação Ambiental tem o papel de promover vínculo entre processos educativos e a realidade,
estruturando-se com atividades voltadas para os problemas reais que se impõem à comunidade, e que cercam o âmbito
escolar, enfocando e analisando os problemas sob o olhar interdisciplinar e globalizador, permitindo a compreensão dos
problemas ambientais.

Ferreira (2010) acredita que se a Educação Ambiental for trabalhada a partir da realidade dos próprios alunos, pode-se
ter alguma esperança de que os conhecimentos sobre o tema serão transmitidos e retransmitidos e que podem surtir
algum efeito, mesmo diante de tantos impactos, e constantes mudanças em meio aos avanços tecnológicos. Afirma
também que na busca de se minimizar tais impactos, a Educação Ambiental tem se mostrado importante aliada na
preservação da vida.

Scardua (2009) afirma que existem diversas maneiras de se trabalhar a Educação Ambiental na esfera escolar, sem que
esta necessite ser de maneira formal, contudo no dia-a-dia da sala de aula. No caso da educação infantil, a EA, pode
surtir até mais efeito, uma vez que têm-se como público alvo crianças e segundo o mesmo autor essas são facilmente
seduzidas pelo meio que as cerca. Scardua (2009), ainda corrobora que:

“A união da Educação Ambiental e da Educação Infantil é primordial para criar uma nova geração
que conheça e compreenda a natureza, tratando-a com respeito e admiração, reconhecendo-se
parte integrante dela (Scardua, 2009, p.63)”.

Desenvolver oficinas que abordem questões ambientais pode ser uma boa ferramenta metodológica. Cruz,
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Antunes e Farias (2012) afirmam a urgência da implementação de medidas que minimizem os problemas
ambientais causados pelo lixo. Almeida et. al., (2004) corrobora com Cruz, Antunes e Farias (2012)
quando diz que:

“As oficinas são uma alternativa de prática pedagógica da educação ambiental, onde educadores e
educandos atuam juntos na construção coletiva e reflexiva do conhecimento em um espaço de
vivências, de reflexão, de aprendizado e de sistematização do saber (Almeida et al, 2004)”.

Dias, Santos, Vieira (2008), em sua oficina utilizou garrafas PET descartadas, visando-se gerar luminárias,
dando assim um novo destino ao “lixo”, a fim de estimular a confecção artesanal de produtos gerados de
materiais descartados, proporcionando frentes para a reutilização da PET e para a conscientização
ambiental”. O autor supracitado ainda vai mais além quando afirma que a questão ambiental é um assunto
importante, e que sempre deve ser analisada quando se pensa no desenvolvimento de um projeto, já que
os seres vivos dependem do meio ambiente para sobreviver.

Diante da temática Educação Ambiental, o presente trabalho objetivou-se em desenvolver um projeto e
por meio de uma oficina, trabalhar questões relacionadas ao lixo, partindo primeiramente da sensibilização
através de vídeos educativos que gerem discussão e reflexão, e daí então, com ênfase na reutilização de
materiais descartados no próprio dia-a-dia dos alunos, confeccionarem objetos a partir desses próprios
materiais, que para muitos seriam considerados como lixo, e não teriam nenhuma utilização.

METODOLOGIA

A presente proposta pedagógica foi elaborada e realizada durante as aulas de Ciências para trabalhar a Educação
Ambiental com os alunos da Escola Municipal São Geraldo da cidade de Teixeira de Freitas, BA, por meio de
metodologias diferenciadas que instigasse os mesmos e os envolvesse com o tema. Optou-se por EA devido as
problemáticas que a escola enfrentava com o lixo. Nesta perspectiva, pensou-se em uma oficina com intuito de
sensibilizar os educandos para questões a cerca do lixo e que os mesmos poderiam “ganhar uma nova forma”, por isso
fazia-se importante a reutilização, e essa poderia vir a reduzir a degradação ambiental.

O uso de métodos diferenciados que procuram estimular nos alunos a construção de novos pensamentos foi o ponto de
partida do projeto. A realização de uma oficina pedagógica foi ao encontro desta proposta, uma vez que, Paviani afirma
que oficina é um meio de construção do conhecimento, com ênfase na ação, sem perder de vista, porém, a base teórica,
onde servem de meio tanto para a formação contínua do educador escolar quanto para a construção criativa e coletiva do
conhecimento dos alunos” (PAVIANI, 2009, p. 78).

Cruz, Antunes e Farias (2011) afirma ainda que as oficinas proporcionam a participação dos alunos nas atividades
propostas, através de um ambiente mais descontraído e atraente, e ao mesmo tempo são capazes de desenvolver a
criatividade. O autor ainda acrescenta que a realização de oficinas por meio do uso de materiais descartáveis como
matéria prima na fabricação dos objetos, pode auxiliar como materiais lúdicos nas aulas de Ciências e Biologia de uma
forma que venha facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Além do que a utilização de recursos didáticos construídos
pelos próprios alunos em sala de aula seria um fator adicional de motivação.

Inicialmente a oficina foi dividida em duas etapas, a mesma contou com a participação de seis turmas de ensino
fundamental I, com faixa etária entre 5 e 7 anos, oriundos de diversos bairros da cidade, durante 10 semanas, sendo 30
min. de oficina para cada turma, durante dois dias de cada semana.

A primeira etapa constitui-se na sensibilização acerca das problemáticas trazidas sobre o lixo, principalmente os
domiciliares, através de vídeos educativos, de curta duração, que abordavam três materiais que comumente viram lixo no
dia-a-dia e que podem ser reutilizados e transformados em brinquedos e acessórios, o papel, o plástico e o vidro. Essa
etapa durou um dia no auditório da escola, onde cada turma participou por trinta minutos. Primeiramente uma turma era
convidada, e ao chegar à sala o vídeo era passado para mesma, ao término do vídeo eram lançadas questões que
instigavam os alunos a refletir a temática trabalhada, como por exemplo, o que se fazer com tanto lixo Será que tudo que
se joga fora realmente não teria mais nenhuma forma de ser reaproveitado Será que o consumismo desenfreado está
contribuindo para que os impactos ambientais ocorram

Após a discussão era lançada uma proposta aos educandos, trazer para escola materiais que eram descartados no
próprio dia-a-dia deles, como, potes de maionese, palito de picolé, revista, papel de presentes e jornais velhos e garrafas
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pet. Foi dada uma semana para o recolhimento dos materiais. Encerrando-se assim a primeira turma, uma nova turma,
entrava por mais 30 min, e como citado anteriormente à execução dessa primeira etapa acontecia da mesma forma da
turma anterior, no final, as seis turmas haviam participado.

A segunda etapa da oficina concentrou-se na sala de aula, com auxílio da professora, durante dois dias com todas as
seis turmas, no mesmo intervalo de 30 minutos para cada turma. Cada turma foi divida em quatro grupos, sendo que a
cada grupo foi proposto à confecção de um material como: porta-joias de palito de picolé usados, porta-retratos com
revistas e jornais velhos, carrinhos feitos com garrafa-pet, e potes para ornamentação com vidros de maionese e papel
de presente velhos. Antes de iniciar a produção, foi explicado aos alunos como cada grupo iria confeccionar o seu objeto,
e um modelo de objeto era dado a cada grupo, vale ressaltar que o grupo para a produção do carrinho de garrafa-pet foi
constituído por apenas meninos em ambas as turmas trabalhadas e que ao finalizar a hora prevista para cada turma, os
materiais eram recolhidos e guardados, para serem utilizados no próximo dia de oficina.

Após a produção de todos os materiais com todas as turmas participantes, o produto final foi exposto na escola e
sorteado por grupo, onde um, dos integrantes de cada grupo teve a oportunidade de ficar com o seu objeto
confeccionado.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Durante a realização da atividade foram muitos os resultados positivos, pois os alunos corresponderam com nossas
expectativas: trouxeram os materiais reutilizáveis propostos, ficaram bastante animados e entusiasmados com a proposta
da oficina, tiveram um bom desempenho na realização das atividades em grupo, participaram ativamente na realização
de todas as etapas da oficina. Esses resultados confirmam o que Cruz, Antunes e Farias (2011) diz que as oficinas são
uma estratégia pedagógica que contribuem para um aprendizado interativo e que busca de forma lúdica atrair os alunos
para problemas sociais.

Teixeira (2012) afirma que as oficinas são como um procedimento didático, caracterizado pela vivência da relação da
teoria e prática, possibilitando aos alunos um processo de aprendizagem compartilhada, em que as experiências prévias
constituem-se à base da ampliação e produção de novos saberes, sob a mediação do professor, numa perspectiva crítica
e criativa.

A abordagem da Educação Ambiental como forma de oficina possibilitou a comunicação e interação dos alunos com o
ambiente escolar. Com essa estratégia, foi possível perceber que a realização da atividade proposta contribui na
construção do conhecimento e na promoção de reflexões e discussões sobre as questões ambientais principalmente no
que se refere ao consumismo, consumidor consciente, o lixo que produzimos a questão da reutilização de materiais que
iriam virar lixo, a importância da reutilização desses materiais.

Alves (2006) afirma que trabalhos e projetos, sob forma de oficinas, conduz à iniciação da educação criadora, promove a
autonomia, o gosto pelo saber e a apropriação de instrumentos, os resultados da oficina confirmaram estas afirmações.
Durante a realização, desta, os alunos apresentaram dedicação e criatividade na construção dos materiais, pois mesmo
com o modelo de cada objeto que os grupos iriam confeccionar, os educandos demonstraram sua criatividade.

Segundo Teixeira (2012), devemos estar ativos nas propostas e mudanças que deveriam ocorrer para a solução dos
problemas ambientais, e ainda, mudar nosso comportamento, e em decorrência da oficina, os alunos demonstraram
preocupação com o ambiente escolar, pode ser verificado resultados bem significantes como, por exemplo, a escola mais
limpa.

Ao término da oficina os objetos confeccionados foram expostos na escola e depois sorteados por grupo. Este momento
foi importante porque estimulou o corpo escolar a abordar mais a temática ambiental.

Neste sentido, a proposta de trabalhar a Educação Ambiental usando metodologias educacionais diferenciadas que
valorizam a participação ativa dos educandos, entre elas as oficinas de reutilização obtêm-se êxito no ambiente escolar.

CONCLUSÃO

Mediante os objetivos propostos e resultados obtidos, conclui-se que a Educação Ambiental na escola é um
tema bastante relevante para ser trabalhado em sala de aula e pode ser proposto de diversas maneiras
por meio de metodologias que valorizam a participação ativa dos estudantes os conscientizando sobre as
questões ambientais, além de poder ser abordada de forma interdisciplinar.
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O projeto aplicado por meio de uma oficina surtiu vários resultados, pois após a aplicação do projeto
percebemos a escola mais limpa, o que demonstra o quanto é importante abordar temas que tratem sobre
o lixo, consumismo, e que conscientizem os educandos que muitas coisas das quais jogamos fora podem
ser aproveitadas e ganhar uma nova forma.

É importante salientar que ao término da oficina os alunos demonstraram mais preocupação com o
ambiente escolar. Percebemos também, que a escola sentiu-se bastante motivada em trabalhar essa
temática. Conclui-se que na situação apresentada foi possível verificar que as oficinas pedagógicas são
metodologias que favoreceram o processo de ensino aprendizagem.
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