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RESUMO

O Projeto “Sensibilização Ambiental, através da Arte”, tem como foco sensibilizar os integrantes da escola
para uma nova prática comportamental relacionada à educação ambiental. Para tanto, busca-se através da
arte, ferramentas para alcançar esse objetivo, uma vez que será apresentado em todas as unidades de
ensino, um teatro musical, elaborado por professores da rede, tendo como elenco os próprios alunos, além
da apresentação do espetáculo de dança e teatro, intitulado “O Eclipse do Beija-Flor”, no teatro Tobias
Barreto, tratando da temática, homem, consumo e meio ambiente, cuja apresentação se dará na
culminância deste projeto. Ademais, serão desenvolvidas atividades que irão subsidiar os trabalhos dos
professores em sala de aula.
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ABSTRACT

The project “Environmental Awareness through Art”, focuses on raising awareness among members of the
school to a new behavioral practice related to environmental education. It seeks through the art tools to
achieve this goal, since it will be featured in all units of instruction, musical theater, prepared by school
teachers, having cast as the students themselves, besides the presentation of the show dance and drama,
entitled “the Eclipse of the Beija-Flor” in theater Tobias Barreto, treating the subject, man, consumption
and the environment, whose presentation will be in the culmination of this project. In addition, activities
will be developed that will support the work of teachers in the classroom.

Keywords: Environment. Environmental Education. Art.

1 INTRODUÇÃO

O cerne deste projeto é fazer da arte uma ferramenta importante para o processo de aquisição da
aprendizagem. Neste sentido, será trabalhada a temática Educação Ambiental na Escola, dando ênfase ao
contexto da sensibilização ambiental através da arte.
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Como preceituado na Constituição Federal, no artigo 225, o dever de defender e preservar o meio
ambiente pertence, não somente ao poder público, mas, a toda coletividade[4]. Entende-se com isso, que
todas as instituições e membros da sociedade têm um papel importante nesta nova perspectiva ambiental.

Atinente a esta relação, destaca-se a função da escola, considerando que é ela, na qualidade instituição
formal, que contribui também, para formação da criança e do adolescente. Vinculada a esta ideia, é que
este projeto, busca a sensibilização dos alunos para o dever de cuidado com o meio ambiente.

No tocante à criação de leis que especificam a relação do homem com o meio ambiente, impregnando-a de
obrigações, observa-se a configuração de uma prática ainda não absorvida completamente pelo homem,
considerando que suas condutas, na maioria das vezes, individualistas, divergem daquelas preceituadas
pelo ordenamento jurídico.

Combater essas questões em benefício da coletividade, apesar de não ser tarefa fácil, vem sendo
disseminada por muitos, em diversos cantos do planeta, e neste sentido, a escola é uma entidade que
potencializa essa disseminação, em benefício do meio ambiente e do próprio homem. E é com a criação da
Lei 9.795/1999, que a educação ambiental passa a se constituir efetivamente, e assim, fortalece esse
processo no Brasil.

2 DESENVOLVIMENTO

A pretensão pela implementação deste trabalho, surge a partir da contextualização do novo espetáculo de
dança, que será apresentado no final do ano, no Teatro Tobias Barreto, intitulado “O Eclipse do Beija-Flor”,
com alunos da Secretaria Municipal da Educação de Nossa Senhora do Socorro, vinculados ao Programa
Municipal, “Arte na Escola”. Logo, este projeto, “Sensibilização Ambiental, através da Arte” é um
desdobramento desse programa.

Isso aconteceu porque o contexto do espetáculo leva o indivíduo a uma grande reflexão, acerca do mundo
em que está inserido. Levando-se em consideração, que toda temática do espetáculo gira em torno do
meio ambiente e do consumo compulsivo, provocado por um mercado cada vez mais capitalista.

Verificou-se então, a partir da análise feita, que, com o advento da Revolução Industrial, bem como, da
ocorrência de problemas socioambientais, gerados pela ação poluidora, aliada ao crescimento populacional
e à deterioração do meio ambiente, este último, logo daria uma resposta. Contudo, foi a partir dos efeitos
pós-guerra, que houve uma grande elevação na produção e no consumo, provocado por uma larga ação
capitalista, a industrialização, que assim, fez gerar uma crise ambiental a nível mundial.

Diante de toda esta problemática, novas concepções fazem surgir uma preocupação com o meio ambiente.
Foi a partir da obra Silent Spring de Rachel Carson, em 1962, que demonstrou os efeitos do uso de
pesticidas, que parte do povo estadunidense força o país a tomar medidas políticas em benefício do meio
ambiente, sendo criada, em 1970, a primeira agência ambiental do mundo, a USEPA, que passava, a partir
daí, a controlar empreendimentos poluidores. Com essa nova tomada de decisão, outros eventos surgem
em benefício desta causa, tanto é que em 1972, na cidade de Estocolmo, a ONU cria o PNUMA (Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente), e posteriormente o CMMAD, Relatório da Comissão Mundial do
Meio Ambiente e Desenvolvimento, que fez publicar, “Nosso Futuro Comum”. Esse relatório formulou o
conceito de Desenvolvimento Sustentável, sendo definido, “como a capacidade das gerações presente
satisfazerem suas necessidades sem prejuízo das gerações futuras satisfazerem suas próprias
necessidades”[5].

E assim, muitos movimentos foram tomando proporções em diversas partes do mundo, a fim de,
principalmente, diminuir os gases de efeito estufa. Desta forma, confirmaram-se acordos entre países, que
se comprometiam em diminuir as emissões desses gases poluentes. Como exemplo, menciona-se o
protocolo de Quito, firmado em 1997, entrando em vigor somente em 2005, após a ratificação da Russia,
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em 2004. Nesta convenção, os países que iam confirmando sua participação, se comprometiam em
diminuir os efeitos dos gases poluentes, no período de 2008 a 2012, em 5,2%, referente ao ano de 1990.
Posteriormente foi feito um novo acordo, que se firmou através da Conferência das Partes (COP) 17.
Nesse, a redução deverá se dá entre 25 a 40%, até o ano de 2020. Considera-se fato importante, que
apesar da redução estipulada, os países não diminuíram as emissões dos gases efetivamente em relação à
primeira fase do Protocolo de Quioto.

É neste clima de novas demandas relacionadas ao meio ambiente, que o Brasil cria diversas leis, conforme
será abordado posteriormente. Inclusive, vale ressaltar que foi em 1973, que o país criou a Secretaria
Especial do Meio Ambiente; em 1989 o IBAMA, e em Sergipe, criou-se a ADEMA no ano de 1978.

Tendo-se em vista as mudanças relatadas, no dia 31 de agosto de 1981, foi criada a Lei 6.938, que dispõe
sobre a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA). A efetividade dessa lei gerou um ato muito
importante, uma vez que ocasionou a preservação de parte dos recursos ambientais e foi devido a sua
criação, bem como a todos os movimentos já mencionados, que a Constituição Federal de 1988 abarcou
em seu texto constitucional, o referenciado no relatório da Comissão Mundial do Meio Ambiente e
Desenvolvimento, através da publicação, “Nosso Futuro Comum”, uma vez que absorveu no artigo 225, a
preocupação com o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as gerações futuras.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações (Constituição Federal de 1988, artigo 225 caput).

Porém, há muito ainda o que fazer, no que se refere à mudança de comportamento, pois a relevância
desse trabalho revela uma preocupação ainda não absorvida por todos, devendo essa, ser concretizada
através de ações. Verificando que muitos indivíduos não cuidam e nem se preocupam com a sua geração,
tampouco irão se preocupar com as futuras, é nesta esfera, que se identifica uma desarmonia entre ações
praticadas pelo homem e ordenamento jurídico brasileiro, já que esse impõe o dever de cuidado com o
meio ambiente para essa e futuras gerações.

Mediante o que fora visto, pode-se ratificar que a inserção de políticas públicas no Brasil, no que se refere
à temática tratada, surge a partir de diversos movimentos internacionais. Destarte, a relação que envolve
homem e meio ambiente, no sentido de despertar uma preocupação, começa a surgir, de fato, após as
tragédias provocadas pela segunda guerra mundial. Diferentemente do momento de implementação de
políticas públicas, considerando que esse se iniciou, conforme já mencionado, após a publicação do livro de
Rachel Carson. Assim, a obra desta escritora permitiu uma reflexão e posteriormente ações de ordem civil
e governamental.

2.1 A Educação Ambiental e o Direito

Com as novas demandas surgem necessidades de ações em diversos níveis, nota-se que as instituições
governamentais e não governamentais passam a implementar políticas que visam diagnosticar a
problemática e a promover ações, a fim de formar uma nova consciência, buscando a efetividade de novos
comportamentos socioambientais.

Neste sentido, o ordenamento jurídico ambiental com ramificação para educação começa a tomar corpo,
tanto é, que a Lei 6.938/81, traz em artigo 2º, inciso X, “uma educação ambiental a todos os níveis de
ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do
meio ambiente”. Observa-se que a educação ambiental abordada neste inciso, refere-se ao ensino formal e
não-formal, quando estabelece a relação entre níveis de ensino e educação da comunidade. Assim, a
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educação formal está concretizada pelo processo educacional sistêmico, institucional, promovido pela
escola, já o não formal, está agregado ao ensino que o indivíduo absorve através de outras entidades da
comunidade, adquirindo conhecimentos através de sua vivência diária. Esse entendimento passa a ser
abordado posteriormente pela Lei 9.795/99. Faz-se necessário retratar que a base constitucional, prevista
no artigo 225, §1º, VI, trata da temática educação ambiental[6].

Apesar da lei 6.938/81 tratar no artigo 2º da educação ambiental, é com a lei 9.795/99, que a educação
ambiental, de fato, se solidifica e tem seu conceito formulado, conforme tratado no artigo 1º:

Entendem-se por educação ambiental 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.

Constitui-se então, uma base que fundamenta a educação ambiental, devendo essa, ser ministrada
permanentemente. Relevância é tratar dessa questão quanto à sua aplicação, pois apesar da lei
determinar um ensino contínuo, não é o que acontece em muitos ambientes educacionais, onde não se
verifica uma permanência no ensino aprendizagem dessa temática transversal. Na maioria, esse processo
se dá de forma esporádica ou em ocasiões especiais, a exemplo de atividades direcionadas à determinada
época, como “A Semana do Meio Ambiente”. Entende-se que este momento deve ser trabalhado como um
acréscimo às atividades cotidianas, ou seja, de forma a enfatizar o que já vem sendo desenvolvido
rotineiramente.

Ao mesmo tempo, a lei 9.795/1999 preceitua que essa temática, não deve ser desenvolvida, em sala de
aula como disciplina específica, na verdade ela deve ser interiorizada nas outras disciplinas, de forma
transversal, conforme regrado na lei[7]. Com isso, percebe-se um grande desafio, quando se nota que a
maior parte dos professores tem dificuldades de inserção de novas temáticas em sua disciplina, e por fim
os temas transversais acabam sendo ensinados de forma fragmentada, ocasionando numa redução de seu
conteúdo. Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, orientam professores e descrevem acerca da
importância de se trabalhar com a temática meio ambiente.

Cada professor pode contribuir decisivamente ao conseguir explicitar os vínculos
de sua área com as questões ambientais, por meio de uma forma própria de
compreensão dessa temática, de exemplos abordados sobre a ótica de seu
universo de conhecimentos e pelo apoio teórico-instrumental de suas técnicas
pedagógicas (PCNs, p. 195).

Sabe-se, portanto, que esta tarefa não é fácil, compreendendo que não há uma estrutura escolar, que
organize e embase o professor de como lidar com os temas transversais. Por isso, se busca, através desse
projeto, uma contribuição para um melhor planejamento, de forma que subsidie e vise superar esse
processo fragmentado do ensino aprendizagem.

Neste sentido, é compreensível que todo este processo ainda esteja em construção, no que se refere à
transversalidade. Os parâmetros curriculares nacionais integram os temas transversais, ao ensino das
disciplinas específicas, (1998, p. 193). Envolver essa temática de forma transversal é “buscar a
transformação dos conceitos, a explicitação de valores e a inclusão de procedimentos, sempre vinculados à
realidade cotidiana da sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais participantes”. Verifica-se, então, a
importância da comunidade, da escola, da família, da igreja, enfim, de todas as entidades constituídas na
sociedade, em prol de um bem comum.

A participação das instituições nesta causa se torna bastante relevante, pois são meios capazes de
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contribuir para transformação das ações negativas do homem em positivas. E neste sentido, destaca-se
ainda mais, a potencialidade da escola, considerado que esta entidade tem contato direto com crianças e
adolescentes, pessoas que estão em processo de formação. Assim, seu papel no que concerne a questões
ambientais vai além de ensinar conceitos e passar informações[8].

Se o trabalho transversal for inserido no sistema de ensino de maneira séria, estudada e planejada, não
somente pelo professor, mas de forma coletiva, por toda equipe pedagógica da escola, as chances do
procedimento ter sucesso, será grande.

Diante do que fora apresentado, verifica-se que este projeto propõe a promoção de ações que venham a
contribuir com a abordagem desta temática, “educação ambiental”, extrapolando o espaço sala de aula.
Ademais, as atividades planejadas proporcionarão subsídios aos professores da rede pública de ensino, a
fim de garantir-lhes informações, para um melhor desempenho de seus trabalhos, uma vez que se
percebe, que na maioria das escolas, não há, ainda, um trabalho sólido na questão educação ambiental,
com metodologias que visem concretizar uma mudança de comportamento de nosso alunado. Percebe-se
também, que nem sempre os professores se sentem capacitados para lidar com essa questão, e quase
sempre, priorizam as disciplinas que lecionam, conforme já mencionado, sem fazer a devida correlação
com os temas transversais.

Mirando neste desafio, ora enfrentado, não somente pelo município de Nossa Senhora de Socorro, mas por
muitos outros, inclusive por gestores e membros da sociedade civil organizada, é que vislumbramos a
necessidade de integração entre a equipe do programa “Arte na Escola”, equipe Diretiva/Pedagógica da
Secretaria da Educação, Escolas e Secretaria do Meio Ambiente, a fim de contribuirmos para a efetivação
da sensibilização ambiental dos integrantes da escola. Considera-se, no entanto que mesmo o projeto
tendo sua finalidade conquistada, se faz necessário a possiblidade de novos estudos e implementações
referentes à temática trabalhada.

3 OBJETIVO

O objetivo geral do presente artigo é provocar a sensibilização ambiental dos integrantes da escola através
da arte.

3.1 Objetivos Específicos

• Planejar o espetáculo com definição das músicas, montagem coreográfica e texto teatral.
• Diagnosticar as atividades desenvolvidas pelas escolas e professores no que se refere à educação

ambiental, a fim de criar um plano de atividades.
• Realizar um plano de atividades que possam subsidiar os professores na construção de seus planos

de aulas;
• Proporcionar conhecimentos aos professores, através de palestra, sobre o meio ambiente;
• Criar um texto para o teatro musical e treinar duas equipes, integradas por alunos, que irão

apresentar o musical em todas as escolas;
• Treinar os alunos para a culminância do projeto com a apresentação no Teatro Tobias Barreto, “O

Eclipse do Beija-Flor”.

4 METODOLOGIA

Inicia-se, este projeto, por um planejamento onde será definida a temática desenvolvida. Em seguida é
apresentado um estudo de natureza bibliográfica, seguindo por atos exploratórios, a fim de identificar
como vem acontecendo na prática, o ensino vinculado à educação ambiental nas escolas. Posteriormente
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será feito um programa de atividades para subsidiar os professores da rede. Para sensibilizar os alunos
será apresentada uma peça teatral em todas as escolas da rede. Na culminância do projeto, dia 13 de
novembro, será apresentado o Espetáculo O Eclipse do Beija-Flor, no Teatro Tobias Barreto, para a
realização deste evento estão sendo ensaiadas coreografias vinculadas a um contexto teatral.

A execução deste trabalho será feita em seis etapas sucessivas e complementares, conforme
demonstradas a seguir:

Primeira Etapa – Planejamento das atividades que serão desenvolvidas através do projeto; estudo
bibliográfico; criação do texto para o espetáculo; seleção de músicas para montar as coreografias.

Segunda Etapa – Início do treinamento coreográfico para a culminância do projeto.

Terceira Etapa – Serão feitas visitas às escolas para a obtenção de um diagnóstico da rede municipal de
educação, a fim de identificar de que maneira as escolas e os professores, estão desenvolvendo suas
atividades relacionadas à temática educação ambiental.

Quarta Etapa – A partir da obtenção desse diagnóstico, a equipe diretiva pedagógica da Secretaria da
Educação, irá estruturar um plano de atividades, a fim de subsidiar os docentes em sua tarefa diária, numa
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do Município.

Quinta Etapa – Criação de um teatro musical, sob a direção do professor de teatro Danielson Barreto.
Serão montadas duas equipes, uma que atenderá o turno da manhã e a outra que atenderá a demanda da
tarde, visitando todas as escolas da rede, no período de agosto a novembro, conforme quadro em anexo, a
preparação se dará nos meses de junho e julho.

Sexta Etapa – Será ministrada uma palestra, cujo objetivo será de repassar conhecimentos específicos
aos professores da rede municipal, sendo essa, ministrada pelo professor doutorando em meio ambiente,
Sandro Luiz da Costa, que explanará sobre a temática Meio Ambiente. No segundo momento, neste
mesmo dia, serão repassadas para os professores, todo o planejamento que fora estruturado na quarta
etapa, encerrando com a apresentação do teatro musical, que será levado para todas as escolas, assim,
antes dos alunos assistirem ao musical, os professores o assistirão.

Sétima Etapa – Meses de agosto a novembro, visitas às escolas com a apresentação do teatro musical
para alunos e servidores das escolas.

Oitava Etapa – Mês de Novembro – Culminância do Projeto, “Sensibilização Ambiental, Através da Arte”
com a apresentação do Espetáculo, “Eclipse do Beija-Flor”, Teatro Tobias Barreto.

5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MESES

JANEIRO
FEVEREIRO

A
NOVEMBRO

JUNHO E
JULHO AGOSTO

SETEMBRO E

OUTUBRO
NOVEMBRO

Planejamento da
temática e das
atividades que

serão
desenvolvidas
no espetáculo
anual; estudo
bibliográfico,

Ensaio
coreográfico

com os alunos
para a

apresentação do
Espetáculo,

anual, que será
intitulado, “O

Diagnóstico da
prática de
educação

ambiental nas
escolas e a partir
deste contexto

será feito o
planejamento
das atividades

Palestra com
promotor e
professor,

doutorando em
meio ambiente,
Sandro Luís da

Costa;
apresentação do Continuação das

apresentações do

Culminância do
projeto com a

apresentação do
Espetáculo “O
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acerca da
temática

desenvolvida;
Criação do

texto, seleção de
músicas e início

da montagem
coreográfica.

Eclipse do
Beija-Flor”.

Montagem de
cenário,

confecção de
fantasias,

folders, arte
para o telão e

cartazes.

para subsidiar as
práticas dos
professores.

Criação e ensaio
do teatro

musical, para
apresentar aos

alunos.

plano de
atividades e

teatro musical
para os

docentes. Início
dessa

apresentação do
teatro musical
nas escolas.

Teatro Musical
nas escolas.

Eclipse do
Beija-Flor, no
Teatro Tobias

Barreto.

6 PREPARAÇÃO PARA O ESPETÁCULO “O ECLIPSE DO BEIJA-FLOR”

É importante destacar que desde o mês de fevereiro os alunos da rede municipal de ensino de Nossa
Senhora do Socorro estão em se preparando para a apresentação no Teatro Tobias Barreto, que se dará
em treze de novembro, deste ano. Mais de quinhentos alunos estarão no elenco do espetáculo que será
apresentado na Culminância do Projeto “Sensibilização Ambiental Através da Arte”, para tanto, estes
alunos estão ensaiando coreografias, cujos cenários, movimentos, músicas e texto estão relacionados à
temática, homem, meio ambiente e consumo, pretende-se provocar uma interação real com o público.

O Eclipse do Beija-Flor é o momento ápice do espetáculo, pois este pássaro que representará o homem
demonstrará sua angustia a partir do encantamento lançado pela feiticeira. Assim, ele passa a vivenciar a
prática consumista, e por consequência, faz gerar grande poluição ambiental. Neste sentido, o espetáculo,
através de todo o contexto, demonstrará que o homem é o grande causador da poluição no meio ambiente
e que são necessárias atitudes imediatas e contínuas para reverter o quadro em que se encontra. A partir
daí, o elenco praticará novos hábitos, a fim de sensibilizar o público para que também pratiquem uma
mudança de comportamento. Observa-se que este espetáculo refere-se à culminância do projeto, sendo
apresentado no teatro, enquanto que o teatro musical será apresentado em todas as escolas do município,
vinculado a mesma temática, porém com um elenco menor, considerando que o espetáculo tem mais de
quinhentos alunos, já o musical terá no elenco 10 alunos por equipe.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da apresentação feita, nota-se que o trabalho desprendido vislumbra a conquista de novos hábitos,
pois a prática vinculada ao consumo desnecessário, e em alguns casos, compulsivo, vem causando a
destruição do próprio homem, conforme exposto nos PCNs, p. 177.

Sabe-se que o maior bem-estar das pessoas não é diretamente proporcional à
maior quantidade de bens consumidos. Entretanto, o atual modelo econômico
estimula um consumo crescente e irresponsável condenando a vida na Terra a
uma rápida destruição. Impõe-se, assim, a necessidade de estabelecer um limite
a esse consumo.

A escola, por sua vez, possui grande potencial para efetivar a conquista de novos hábitos e provocar a
sensibilização de seus integrantes, considerando que abarca uma quantidade muito grande de indivíduos
que estão em desenvolvimento. Ademais a arte é um grande meio para provocar emoções no indivíduo,
por isso se buscou utilizá-la, a fim de se conquistar o objetivo proposto no projeto.
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preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
[5] Neste relatório, Nosso Futuro Comum, verificam-se grandes desafios, uma vez que são demonstradas
preocupações, no sentido de “repensar modelos de desenvolvimento, formas de produção e estilos de vida
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[6] “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a
preservação do meio ambiente”.
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conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida,
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