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Introdução
O presente texto aborda o resultado da experiência do Projeto de

Extensão Educação Estético-Ambiental: “A complexidade do simples ato de jogar
lixo no chão da escola”1, como prática pedagógica possível no espaço escolar com
base na Educação Ambiental e na Educação Estética. Idealizado e realizado por
mestrandas2 do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental (PPGEA) da
Universidade Federal do Rio Grande (FURG), o projeto visa ministrar uma
modalidade de Educação Ambiental baseada na promoção de valores estéticos
presentes na natureza e nas relações sociais, sendo realizado no ano letivo de
2008, no Colégio Estadual Lemos Júnior, em Rio Grande/RS.

Metodologia
Mediante uma metodologia baseada em oficinas estéticas -realizadas com

todas as turmas de 1ª série do Ensino Médio, do turno da tarde, do ano de 2008-
que possibilitaram a reflexão, a participação e a integração dos alunos foram
abordados diversos assuntos pertinentes ao ambiente escolar: construção coletiva
do conceito de Meio Ambiente; princípios norteadores de ação a serem seguidos
com a intenção de melhorar o ambiente escolar; construção de cartaz; visita de
ambientação estética pelos espaços pedagógicos disponíveis na escola;
levantamento de necessidades, percepções e interesses dos alunos; exposição
acerca da problemática ambiental escolar relacionada à crise ecológico-sócio-
ambiental; e exposição de gastos desnecessário da escola em itens que são
destruídos pelos próprios alunos. Nosso objetivo foi ministrar uma modalidade de
Educação Ambiental baseada na promoção de valores estéticos presentes na
natureza e nas relações sociais evidenciando para os alunos a dimensão estética de
suas atitudes frente ao ambiente físico e social, promovendo uma reflexão sobre a
concepção integral de homem e de meio ambiente enquanto totalidade.

Resultados e Discussão
Sintetizamos alguns resultados a seguir:

• satisfação e alegria dos alunos ao conhecerem todos os ambientes do colégio
após a ambientação estética realizada durante a oficina, onde os mesmos
tinham oportunidade de conhecer os diversos ambientes disponíveis para
eles próprios;

• esclarecimento aos alunos acerca de questões estruturais como a obra do
ginásio esportivo que ainda não foi efetivamente entregue à comunidade e
que independe da direção;

1 Este projeto tem sua gênese nas reflexões teóricas que, sob a orientação do professor Pablo René
Estévez, desenvolvemos na disciplina de Educação Estético-Ambiental, no primeiro semestre do ano
letivo de 2008 e da realização de um Seminário sobre Educação Estética com base na Abordagem
Sócio-Histórica proposto pela professora Susana Molon, na disciplina de Abordagem Sócio-Histórica
e Educação Ambiental dentro do PPGEA/ FURG. Reflexões estas que foram unidas à prática
pedagógica da mestranda Aline como Agente Educacional Interação com o Educando, no colégio
Estadual Lemos Jr.
2 O projeto teve a participação da mestranda Rejane Magano Souza, inicialmente.



• levantamento das necessidades e interesses dos alunos e encaminhamento
para a direção;

• exposição dos gastos desnecessários que poderiam ser investidos em
materiais para os próprios alunos fazendo a relação entre o que eles
gostariam e o que deixam de ter em função do descuido (ex: material de
educação física, mais uso dos laboratórios...);

• trabalho coletivo desde a reflexão até a multiplicação do projeto pelos alunos;
• atitude criativa por parte de alguns alunos no sentido de conservar o ambiente

e denunciar às atitudes destrutivas realizadas por alguns colegas
(participação política) no retorno das férias de inverno, após o colégio ter sido
pintado e reparado;

• motivação e envolvimento por parte de alguns professores e funcionários nas
ações do projeto.
Uma questão que gostaríamos de destacar é a receptividade dos alunos com

o tema em questão, sendo que houve bastante interesse e participação espontânea
nas diversas atividades propostas. Isso reforça nossa idéia de que eles precisam ser
incitados a discutir sobre questões ambientais numa perspectiva mais ampla e
prática e não apenas no sentido teórico que é visto na maioria das vezes.

Conclusões
Reconhecemos a parcialidade na atuação realizada pelo projeto, mas

acreditamos que se o mesmo for incorporado ao Projeto Político Pedagógico (PPP)
da escola facilita que esta iniciativa não seja tomada por apenas um
educador/disciplina, mas sim incorporada aos objetivos pedagógicos envolvendo a
todos que participam do processo ensino-aprendizagem. Para isso, no final do ano
letivo de 2008 foi realizada uma avaliação e encaminhado um relatório destinado à
direção e coordenação no intuito de sugerir o desenvolvimento de propostas sobre
Educação Ambiental para serem incorporadas à proposta pedagógica fomentando
iniciativas de outros educadores.
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