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Eixo Temático- 11. Educação, Sociedade e Práticas Educativas.

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo evidenciar os problemas ambientais globais, regionais e locais
para uma interferência direta, buscando alternativas que possam amenizar o desequilíbrio ambiental,
principalmente o problema do lixo, possibilitando ações através de oficinas artesanais desencadeadas pelo
reaproveitamento de objetos, como também conscientizar e sensibilizar a comunidade escolar acerca dos
problemas socioambientais, desenvolvendo práticas conscientes que possam contribuir com a diminuição de
resíduos sólidos jogados no meio ambiente. Nosso trabalho se baseou na Metodologia de Projetos de
Fernando Hernández (1998) e Hernández e Ventura (1998), que é baseada na problematização. Tivemos
como base teórica, Varine (2000), Dias (2004) e Vasconcellos (1997).

Palavras-chaves: Meio Ambiente; conscientização; oficina artesanal.

RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo poner de relieve los problemas ambientales globales,
regionales y locales a una interferencia directa, la búsqueda de alternativas que puedan mitigar el
desequilibrio del medio ambiente, en particular el problema de los residuos, lo que permite acciones a través
de talleres de artesanía provocadas por objetos reutilizando, como también educar y sensibilizar a la
comunidad escolar sobre los problemas del medio ambiente, el desarrollo de prácticas conscientes de que
pueden contribuir a la reducción de los residuos sólidos arrojados al medio ambiente. Nuestro trabajo se basó
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en la metodología del proyecto, Fernando Hernández (1998) y Hernández y Ventura (1998), que se basa en el
interrogatorio. Nosotros, como una base teórica, Varine (2000), Día (2004) y Vasconcellos (1997).

Palabras clave: medio ambiente; conciencia; taller de artesanía.

1. INTRODUÇÃO
A preservação do meio ambiente ganhou caráter de prioridade, tanto no setor econômico, quanto para a
própria manutenção da vida no planeta. Durante muitos séculos predominou a ideia de que a natureza existia
somente para satisfazer as vontades humanas, e não se questionava o limite desse usufruto. Haja vista que
sempre foi considerado por uma grande quantidade de pessoas, o modelo político-social dominante da
sociedade Ocidental Moderna e o processo de desenvolvimento econômico, baseado no consumismo e no
desperdício. Hoje muitos ainda pensam desta maneira, mas a cada dia vemos sinais de que a sociedade vem
se conscientizando de que o mundo é finito e que a poluição provocada pelos homens pode causar danos
irreversíveis ao meio ambiente e ao próprio homem.
As questões ambientais vêm adquirindo uma grande importância na nossa sociedade. Estudos acerca dos
problemas ambientais surgem a partir de novos paradigmas que visam uma direção mais sistêmica e
complexa da sociedade. Nesse contexto a escola emergiu suas discussões sobre a educação ambiental, com
um processo de reconhecimento de valores, em que as novas práticas pedagógicas devem ser responsáveis
na formação dos sujeitos de ação e de cidadãos conscientes de seu papel no mundo.
Os nossos olhares deverão estar atentos para a percepção das realidades ambiental, social, econômica e
cultural e para os seres que constroem a relação nos micro e macro ambientes. O espaço deve ser lido
através do seu entorno imediato, isto é, devemos criar com os alunos a certeza de que todos fazem parte, do
planeta terra e por isso, somos igualmente responsáveis pela sua preservação e cuidado.
Devemos chamar a atenção dos alunos para a questão do consumo e da produção exagerada de materiais, e
resíduos que somados geram uma grande quantidade de lixo que poluem o planeta.
O projeto sobre meio ambiente: olhar e recriar: oficina de reciclagem na escola, tem por princípio básico
conscientizar os alunos e a comunidade escolar sobre a necessidade de se construir uma prática social
baseada na preservação do ambiente, isto é, para ter consciência de que para estarmos no mundo é
necessário que cuidemos do mundo, não poluindo e criando formas de efetivar ações e atitudes de respeito e
preservação ao meio ambiente. A partir daí construir junto com nossos alunos a consciência cidadã de
preservação e cuidado com o meio ambiente, pois somente assim poderemos transformar o nosso planeta em
um espaço, não apenas para o presente, mas igualmente para o futuro.
2. DISCUSSÃO TEÓRICA

A educação ambiental deve ser um exercício para a cidadania. A sobrevivência humana sempre esteve ligada
ao meio natural, mas com o padrão desenvolvimentista de acumulação e concentração de capital, verifica-se
uma apropriação da natureza de forma inadequada, onde se retira dela muito além do necessário ao sustento
humano em nome do capitalismo que só visa o lucro, provocando desequilíbrio na relação do homem com o
meio natural, em que o processo de degradação tem aumentado cada vez mais, comprometendo a qualidade
de vida da sociedade.
Conforme Varine (2000, p. 62), "a natureza é um grande patrimônio da sociedade. Consequentemente, a
Educação Ambiental se torna uma prática social, com a preocupação da preservação dessa riqueza". Para o
autor, se o meio ambiente está sendo atacado, agredido, violentado, devendo-se isso ao veloz crescimento da
população humana, que provoca decadência de sua qualidade e de sua capacidade para sustentar a vida, não
basta apenas denunciar os estragos feitos pelo homem na natureza, é necessário um processo educativo, com
atitudes pró-ambientais e sociais.
Desta maneira se faz necessário medidas urgentes em todo mundo quanto a uma conscientização das
pessoas que a levem a gerar novos conceitos sobre a importância da preservação do meio ambiente no
dia-dia, e a educação ambiental é uma ferramenta que contribuirá significativamente neste processo de
conscientização, pois há E.A. segundo Dias é:
Processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e
adquirem novos conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a agir
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e resolver problemas ambientais, presentes e futuros (2004, p 523).

Segundo o autor, é importante que sejam apresentadas práticas ecologicamente corretas para incutir uma
conscientização a cerca do meio ambiente desde cedo, e a escola tem a responsabilidade de dar suporte para
o desenvolvimento de uma educação Ambiental de qualidade, estabelecendo o meio ambiente como
patrimônio de todos, desenvolvendo atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora de sala de
aula, projetos, etc., conduzindo os alunos a serem agentes ativos e não passivos e meros espectadores.
A partir da década de 70 o mundo inteiro começa ter uma consciência mais expressiva sobre o meio
ambiente, visto que 1972 foi apresentado o Relatório do Clube de Roma, em que mostrava dados que os
recursos naturais eram finitos. Neste mesmo ano aconteceu em Estocolmo, na Suécia a Conferência da ONU,
onde foi instituído que os governantes estabelecessem Plano de Ação Mundial. No entanto, os fóruns, as
Conferências e relatórios vêm acontecendo em diversa parte mundo, em busca de mecanismos que possam
atenuar o arrasamento das florestas, ou seja, dos recursos naturais, tão importantes para a sobrevivência
humana.
Apesar da necessidade de extrair da natureza o alimento para sua sobrevivência o homem vem percebendo
que os recursos são limitados e a partir daí começa agir para encontrar mecanismos que possam minimizar os
desequilíbrios ambientais.
(...) a longo prazo a sobrevivência de muitas espécies depende, estreitamente da proteção dos seus habitat.
Isso ocorre porque são implantadas as áreas protegidas que constituem os lugares que o Estado julga
necessário proteger e gerir, com o objetivo de conservação. (LÉVÊQUEL; 1999: 171).

Dessa forma as práticas preservacionistas não são recentes. E, mesmo não sendo recentes, vale ressaltar a
viabilidade da preservação dos recursos naturais.
A educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999, pela Lei N° 9.795 – Lei da Educação Ambiental,
onde 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”. Ainda segundo essa Lei, Educação ambiental são 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.
Como perspectiva educativa, a educação ambiental deve estar presente, permeando todas as relações e
atividades escolares, desenvolvendo-se de maneira interdisciplinar, para refletir questões atuais e pensar qual
mundo queremos, e, então, por em prática um pensamento ecologista mundial.
A Educação Ambiental não deve se destinar como uma nova disciplina do currículo escolar, precisa ser uma
aliada do currículo, na busca de um conhecimento integrado que supere a fragmentação tendo em vista o
conhecimento. Segundo Vasconcellos (1997), a presença, em todas as práticas educativas, da reflexão sobre
as relações dos seres entre si, do ser humano com ele mesmo e do ser humano com seus semelhantes é
condição imprescindível para que a Educação Ambiental ocorra. Dentro desse contexto, sobressaem-se as
escolas, como espaços privilegiados na implementação de atividades que propiciem essa reflexão, pois isso
necessita de atividades de sala de aula e atividades de campo, com ações orientadas em projetos e em
processos de participação que levem à autoconfiança, às atitudes positivas e ao comprometimento pessoal
com a proteção ambiental implementados de modo interdisciplinar. Souza (2000) afirma, inclusive, que o
estreitamento das relações intra e extra-escolar é bastante útil na conservação do ambiente, principalmente o
ambiente da escola.

3. METODOLOGIA

Este trabalho buscou uma fundamentação na Metodologia de Projetos de Fernando Hernández (1998) e
Hernández e Ventura (1998), que é baseada na problematização. Nesta perspectiva, o aluno deve ser
envolvido no problema, ele tem que investigar registrar dados, formular hipóteses, tomar decisões, resolver o
problema, tornando-se sujeito de seu próprio conhecimento. O professor deixa de ser o único responsável
pela aprendizagem do aluno e torna-se um pesquisador, o orientador do interesse de seus alunos. Levanta
questões e assim, torna-se um parceiro na procura de soluções dos problemas, gerencia todo o processo de
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desenvolvimento do projeto, coordena os conhecimentos específicos de sua área de formação com as
necessidades dos alunos de construir conhecimentos específicos.
Através das discussões pedagógicas no inicio do ano de 2012 e prosseguindo-se até o ano de 2013, foi
percebido que é importante criar com nossos alunos a certeza da possibilidade da efetivação de alternativas
para a melhoria do meio ambiente, como a questão do lixo, da água, e da devastação das reservas de mata.
Para chegarmos a estas alternativas tivemos que trabalhar com eles a leitura de realidade e após isso,
procurar fazer “alguma coisa” para melhorá-la e transformá-la.
O nosso trabalho teve como fio condutor o diálogo transdiciplinar, isto é, refletir com os alunos, num primeiro
momento, para que eles pudessem observar a realidade da destruição do meio ambiente com seus próprios
olhos e, dessa forma, fazer uma leitura ingênua da realidade, ou seja, sem o conhecimento científico. No
segundo momento os alunos apontaram as hipóteses de trabalho ressaltando o que foi mais importante na
observação, ou melhor, no problema observado, e o que precisava ser feito para ser minimizado. Com os
pontos definidos, a terceira parte, a “teorização ou problematização”, foi formulado as hipóteses de trabalho,
ou seja, as soluções dos problemas encontrados, para depois na quinta etapa começar de fato as oficinas de
reciclagem.
O desenvolvimento do projeto fundamentou-se na realização de trabalhos artesanais utilizando alguns
materiais recicláveis e oficinas de artesanato (vagonit). Com estes trabalhos os estudantes passaram a ter um
conhecimento mais amplo sobre a reciclagem, como também de aprendizagem de geração de renda usando
material que seriam colocados no lixo.

3.1 OPERACIONALIZAÇÃO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O projeto aconteceu ao longo dos anos letivos de 2012 e 2013 na Escola Municipal de Ensino Fundamental
José Aluízio Vilela, Teotônio Vilela Alagoas, com reuniões semanais. A professora acompanhava os alunos e
mães no desenvolvimento das atividades. O projeto foi implementado de forma direta com 30 alunos do 6º ao
9º ano, com faixa etária entre 10 a 15 anos e algumas mães dos alunos. A equipe se ocupava com atividades
do Projeto por um período de 4 horas semanais às quintas-feiras, no turno matutino, com a realização das
seguintes ações:
- Oficina: sabão com resto de óleo comestível.
- Oficina de vagonit (bordado).
- Oficina: caixa para presente de papelão e tecido.
- Oficina: porta biscoito feito com lata de leite e tecido.
- Oficina carteira mágica de papelão e retalhos.
- Galerias de fotos.
- Produção e exposição de cartazes.
- Produção de texto.
- Palestras interativas com os alunos sobre os problemas ambientais.
- Visualização de vídeos sobre aterros sanitários e lixões.
- Seminários para alunos do Ensino Fundamental (própria escola).
- Aula de percepção ambiental no entorno da escola.
- Visitas de conscientização à comunidade local sobre o lixo.

3.2 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

O projeto foi desenvolvido da seguinte maneira: numa primeira reunião o projeto foi apresentado à direção,
aos demais professores, alunos e todos os funcionários, mostrando qual era o objetivo do mesmo, como ele
iria ser desenvolvido e qual era a sua importância. Após o primeiro momento, realizamos a sensibilização do
trabalho a ser realizado, de acordo com Santos (2008), “essa é uma etapa de grande importância, pois é a
partir dela que se busca a adesão dos professores e alunos ao projeto.” Nessa fase é necessário desenvolver a
argumentação do motivo e da importância de se trabalhar com um tema transversal. A autora diz que o tema
gerador precisa ser significativo para a comunidade e para a escola, que faça sentido para os mesmos. Para
desenvolver a sensibilização, apresentamos vídeos sobre os tipos de lixões e sobre a vida de catadores de
lixo, trabalhamos a questão da autoestima pela valorização de cada pessoa e do que essa pessoa pode
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produzir. No terceiro momento foi escolhido com os alunos o tema principal que seria trabalhado no projeto.
Após muitas discussões e reflexões, foi decido que o tema gerador seria baseado no lixo, reciclagem, meio
ambiente e qualidade de vida. No quarto momento, organizamos uma caminhada com os estudantes pelas
margens do rio existente atrás da escola em que eles estudam. O objetivo da caminhada foi o de investigar a
poluição e conscientizar as pessoas que moram às suas margens sobre a poluição, o lixo que é jogado nele, e,
como todos podem contribuir para melhorá-lo com pequenas mudanças de comportamento. No quinto
momento, tivemos aulas expositivas sobre assuntos relacionados aos temas do projeto: lixo, reciclagem,
saúde, meio ambiente e qualidade de vida. No sexto momento, confeccionamos cartazes para a exposição,
baseada em toda a pesquisa realizada pelos estudantes, utilizando materiais pedagógicos oferecidos pela
escola e livros da biblioteca. No sétimo momento, foi feito um levantamento de temas pelos estudantes para
a seleção dos assuntos os quais seriam trabalhados nas palestras e nos seminários. Houve divisão dos grupos
e seleção dos temas de cada grupo para serem desenvolvidos e apresentados aos alunos dos anos iniciais e
das demais turmas do ensino fundamental II. No oitavo momento aconteceram as apresentações dos
seminários e das palestras para os demais alunos da escola. A partir dessas atividades foram as oficinas com
as mães e os alunos. Na culminância foram entregues aos participantes os materiais confeccionados por eles
mesmos.

4. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS

Através da implantação do Projeto de Educação Ambiental e das oficinas artesanais na Escola, criamos
condições favoráveis para garantir o envolvimento e participação de todos (Escola, família e comunidade),
principalmente por meio de múltiplas ações visando melhorar a qualidade de vida e orientar o uso racional
dos recursos e serviços que a natureza nos dispõe.
Ao praticar essas atividades com os alunos e suas mães reconhecemos a necessidade de vivermos em
harmonia com a terra, as águas, as plantas, os animais e todas as demais formas de vida. É preciso ser feliz
sem causar danos ao meio ambiente nem a ninguém, pois ter consciência ambiental é reconhecer o papel que
cada um de nós tem na proteção de todos os lugares onde a vida nasce e se organiza. É antes de tudo querer
auxiliar as pessoas ao nosso redor. Acreditamos que a realização desse projeto foi de grande importância
para a escola, para os educadores, para os estudantes e demais funcionários, porque além de ter sido um
trabalho de construção do conhecimento por todos, também foi um trabalho de conscientização a toda
comunidade.
Percebemos após a realização das oficinas, uma modificação significativa na forma e no modo de pensar dos
alunos com relação ao Meio Ambiente, as posturas individuais mais conscientes. O resultado alcançado nos
permitiu muitas reflexões, pela qualidade dos trabalhos expostos, pelo envolvimento e frequência nas
atividades, aprendizagem e compromisso dos alunos e seus familiares (mães). Através deste projeto, os
educandos puderam aprender que eles são plenamente responsáveis pelas escolhas que fazem e pelas suas
consequências também.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do projeto Meio Ambiente: olhar e recriar, oficina de artesanato na escola, em toda sua
constituição e dinâmica aplicativa, teve como resultado a valorização da participação individual e coletiva dos
alunos e comunidade (mães) em prol da preservação do ciclo natural da vida no planeta Terra.
Este é o momento de todos nos conscientizarmos das questões ambientais como um todo e agirmos
sistematicamente para encontrar equilíbrio nas relações estabelecidas entre os seres vivos e os recursos
naturais. Iniciou-se, então, o despertar de nossas ações e valores ambientais e sociais na escola e na
comunidade, a fim de que, gradativamente, as ações se multipliquem em âmbitos maiores e alcancemos a
participação efetiva e construtiva, o respeito à biodiversidade e a consequente melhoria na qualidade de vida
dos indivíduos.
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