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Introdução

É cada vez mais clara a necessidade que o 
professor tem de buscar novos caminhos e,
metodologias inovadoras que venha ajudar a atual 
forma de construir conhecimentos, na perspectiva
de contribuir para o processo de ensino e 
aprendizagem. E nessa jornada em busca de novas 
e mais significativas, maneiras de interagir com 
os alunos, que relatamos nossa experiência como 
discentes do curso de Licenciatura em Ciências 
biológicas e educadoras em um projeto na Escola 
Municipal da Iputinga – PE. Objetivando
construir junto aos educandos novas 
possibilidades de criar e recriar conhecimentos 
sobre a Educação Ambiental (E.A) em uma escola 
pública.

Na tentativa de facilitar aos alunos da 7ª série 
do ensino fundamental II da disciplina de 
ciências, o acesso a aulas teóricas e prática, e 
despertar a consciência ambiental nestes 
educandos, para que esses se reconheçam com 
parte do meio ambiente. 

Enquanto estudantes de licenciatura 
percebemos a importância de tratar temas 
significativos para os alunos utilizando materiais 
que eles tem acesso em seu dia a dia, essa pratica 
torna a aula mais interessante e promove a troca 
de saberes e fazeres tanto do aluno com o 
professor quanto dos alunos com os outro alunos. 

Com essa expectativa, é importante que, a 
concepção curricular deva propiciar rupturas e 
saltos epistemológicos contribuindo com a 
perspectiva interdisciplinar para as investigações 
sobre o cotidiano escolar num movimento de 
apreender o específico e os singulares liames do 
conhecimento com a totalidade e as contradições 
emergidas nas relações científico/culturais no 

contexto escolar que expressam a complexidade da 
vida [1]. 

No que tange às áreas de Ciências da Natureza, e 
suas Tecnologias o desenvolvimento de competências 
e habilidades que permitam ao estudante o 
estabelecimento de conexões entre o conhecimento 
científico e o domínio de novas tecnologias dentro do 
ambiente social em que ele se encontra inserido. 
Nesse contexto, os professores da rede pública de 
Ensino  enfrentam o desafio de interpretar as 
dinâmicas sociais de nosso tempo e criar novas 
metodologias adequados que correspondam a 
realidade. 

Certamente esses professores estão tentando 
responder ao desafio. Entretanto, são enormes as 
dificuldades de um ensino público de massa, com 
alunado heterogêneo, provindo de famílias que 
sofrem crescente pressão em virtude de dificuldades 
econômicas, entre outras. Além disso, muitos centros 
de formação de professores adotam metodologias e 
práticas tradicionais, engessadas pelo tempo e muito 
distantes das indicadas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio [2].

Nessa perspectiva o grande destaque para a 
superação da situação é trabalhar a educação como 
prática de liberdade, ao contrário da forma “bancária” 
que é prática de dominação e produz o falso saber, ou 
seja, aquele incompleto ou sem senso crítico. Assim é 
apontada a educação problematizadora, onde a 
realidade é inserida no contexto educativo, sendo 
valorizado o diálogo, a reflexão e a criatividade, de 
modo a construir a libertação [3].

Material e métodos

A metodologia adotada durante a aula de ciências 
foi pautada em uma abordagem problematizadora e 
interdisciplinar da realidade, de modo a 



contextualizar as questões ambientais discutidas, 
sempre priorizando a relação dialógica para a 
construção dos entendimentos entre todos os 
participantes, em uma perspectiva reflexiva e 
crítica, do ser e de agir. Como por exemplo, a 
exibição do filme ilha das flores onde discutimos 
o significado da palavra lixo, refletimos sobre o 
descarte de nossos resíduos criando 
possibilidades de reciclar, reutilizar e até mesmo 
de descartá-los de forma adequada. Outra
estratégia adotada foram as chamadas Roda de 
Debates, onde as questões ambientais eram 
discutidas transversalmente com os impactos e 
reflexos sociais. 

O projeto também incentivou os participantes a 
protagonizarem pesquisas sobre a situação atual 
do uso de garrafas do tipo PET e de outros 
materiais e os impactos ambientais decorrentes, 
de modo a permitir a identificação das possíveis 
alternativas de separação do lixo doméstico nas 
comunidades, alcançadas pelas oficinas, com 
potencial de sensibilização quanto ao consumo de 
garrafas do tipo PET e outros materiais. Além das 
questões sócio-ambientais, o projeto também 
envolveu dinâmicas de sensibilização, leituras de 
textos diversos, mas também reflexões e 
discussões do impacto das atividades de cada um 
no meio ambiente e como isso pode se refletir no 
futuro. 

Os alunos construíram Puffs com garrafas do 
tipo PET como mostra a (Fig. 1), realizaram 
pesquisas no site pegada ecológica onde puderam 
perceber o impacto de suas atividades no meio 
ambiente e construíram possibilidades de utilizar
os recursos naturais de maneira sustentável. Além 
disso, estudamos a importância de pensar 
globalmente e agir localmente para promover a 
melhoria da qualidade de vida.

Resultados e Discussão
Durante o processo e desenvolvimento do 

projeto em Educação Ambiental, percebemos que 
esta prática se configurou como processo de 
construção de uma cidadania emancipatória, na 
medida em que proporcionou a apropriação de 
diversos saberes de forma interdisciplinar, 
desenvolvendo e construindo competências para a 
formação de um sujeito cidadão, participativo e 
responsável pelos seus atos. As atividades 
realizadas também promoveram a ampliação dos 
espaços pedagógicos em um processo educativo 
dentro de um contexto interativo com potencial 
transformador da realidade socioambiental.

Através das avaliações feitas oralmente no final 
das aulas e das observações das atitudes em 

relação aos resíduos produzidos em sala percebemos 
que os alunos estão mais participativos e 
comprometidos com as questões ambientais e que 
agora se reconhecem como parte do meio ambiente. 
Durante o projeto nas rodas de debates buscamos a 
sensibilização dos sujeitos envolvidos e observamos 
o engajamento deles em tratar do tema não só no 
ambiente escolar, mas também nas suas práticas 
diárias em sua rede de amizades.

Como discentes do curso de ciências biológicas 
notamos que essa prática contribuiu para a nossa 
formação cidadã e acadêmica, pois foi um espaço 
concreto onde se consolidou a construção e 
reconstrução de novos conhecimentos.

Os conhecimentos contidos nos livros são muito 
importantes, porém ter apenas estes saberes e não 
estar antenados com a realidade do seu mundo, 
sabendo das necessidades de seu país, sua cidade, seu 
bairro e ainda de sua rua e de sua escola não é 
suficiente. 

A educação ambiental é ferramenta de educação 
para o desenvolvimento sustentável. Ela busca 
estabelecer uma nova aliança entre a humanidade e a 
natureza, desenvolver uma nova razão que não seja 
sinônimo de autodestruição, exigindo o componente 
ético nas relações econômicas, políticas e sociais. 
Espera-se assim que escola assuma a 
responsabilidade em promover a qualidade de vida da 
população, por meio de informação, conscientização, 
com responsabilidade sócio-ambiental [4].

Diante disto esse projeto foi uma ferramenta 
importante na promoção de um espaço de trocas de 
saberes e contribuiu para a formação de cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres com a 
sociedade e consigo mesmo. 
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Figura 1. Atividade de reciclagem de garrafas PET. Novembro de 2008


