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Resumo 
Partindo da percepção da educação ambiental enquanto base para o exercício pleno da 
cidadania crítica e participativa e tendo como objetivo despertar a consciência ambiental, o 
Projeto Sementinha: semeando valores ambientais realizou ações de educação ambiental 
com a comunidade do bairro de Nova Descoberta e estudantes do nível fundamental. 
Metodologicamente, a realização do projeto se deu através de atividades dinâmicas e 
sistemáticas, como palestras, aplicando as atividades sugeridas pela ONU no 7º Objetivo do 
Milênio – Meio Ambiente e Qualidade de Vida.  
PALAVRAS-CHAVE: Educação ambiental,  meio ambiente e qualidade de vida. 
 
1 Introdução 

A educação ambiental informa os indivíduos quanto às dimensões biológicas, 
ecológicas e econômicas da dinâmica ambiental conectando-as aos aspectos éticos, morais e 
políticos que permeiam a vida social e a relação ambiente-sociedade. Uma das questões 
centrais é a de averiguar as bases do conhecimento e os pressupostos que orientam a 
produção daquele conjunto de noções que irá informar os processos de tomada de decisões 
que freqüentemente se legitimam única e exclusivamente a partir da imagem de neutralidade 
técnica (TAVOLARO, 2005). Nossa sociedade, por exemplo, passou muito tempo recebendo 
informações apenas sobre um determinado modelo de desenvolvimento: predatório, poluidor 
e injusto. É compreensível que ainda seja dominante a idéia de que os seres humanos têm o 
direito de usar o Planeta como um armazém inesgotável de recursos e uma lixeira infinita. 

A ausência da conscientização das questões ambientais, problemática hoje marcante 
nos grandes centros urbanos do Planeta, está sendo ampliada pela urbanização acelerada, 
pela ânsia do consumismo, pelo capitalismo, pela falta de recursos e cuidados com o 
ambiente habitado pela sociedade como um todo. 

A necessidade de educação ambiental hoje não é apenas um assunto a ser discutido 
na escola e levado à casa do estudante, mas também é coerente econômico e 
comercialmente, uma vez que empresas que apresentam selo de qualidade ambiental 
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possuem preferência no mercado consumidor, além do trabalho social que as mesmas 
efetuam. Cursos para funcionários, administração dos recursos com fins de redução de 
gastos energéticos e de material de escritório são observados em micro e grandes empresas 
de qualquer setor. 

Nas últimas duas décadas, houve certa evolução na conscientização ambiental e 
com isso, existem os mais diversos motivos para se ter esperanças. Nosso estilo de vida 
ainda irá provocar muitos danos e poluição ambiental, sem dúvida; mas é inegável que 
aumenta, a cada ano, a consciência ambiental em todos os países, especialmente no Brasil, 
país de maior diversidade do Planeta.  

Em Natal, capital do Rio Grande do Norte, tal problemática é revelada quando se é 
observado a precária inserção de temáticas ambientais no âmbito escolar. A escassez de 
plantas nativas pertencentes ao bioma (Mata Atlântica) no qual a cidade foi fundada, a 
carência no setor de capacitação ambiental para professores, funcionários e todos aqueles 
que fazem parte de instituições públicas e/ou privadas, a falta de preparo para sensibilizar os 
jovens a tomar atitudes para reverter a crítica situação em que o ambiente está inserido, são 
algumas das questões ambientais que não recebem o espaço merecido nas discussões tanto 
no ambiente escolar quanto na administração pública. 

A partir deste diagnóstico o Projeto Sementinha: semeando valores ambientais traz a 
proposta de agregar valores ambientais a estudantes do nível fundamental de ensino e 
atingindo as comunidades nas quais as escolas estão inseridas por meio de atividades 
dinâmicas e reconhecidas com certificados. Esse trabalho desenvolve suas atividades na 
Escola Estadual Café Filho no bairro de Nova Descoberta no município de Natal – Rio 
Grande do Norte contando com o auxílio do Exército Brasileiro, Natal Voluntários, UFRN, 
Urbana, IDEMA, ARSBAN e voluntários. 

Após a criação do Projeto e a realização de algumas atividades em escolas públicas 
e privadas de Natal, surgiu a oportunidade de iniciar o Projeto Universitário do Milênio, 
articulado pelo Natal Voluntários em ação conjunta com o Programa dos Voluntários das 
Nações Unidas (UNV) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Com isso, o Projeto Sementinha passou a trabalhar o 7º, dos oito Objetivos do Milênio, da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 

O Projeto apresenta não somente um caráter ambiental, mas também social, pois 
eleva a consciência da população e a identifica como parte do meio ambiente, mostrando que 
é possível viver com um maior nível de qualidade de vida sabendo extrair os recursos 
naturais reduzindo os impactos ambientais e financeiros. 

 

2 Metodologia 

Para melhorar as condições de desenvolvimento do pensamento ambiental e tornar 
possível a propagação desses ideais, de acordo com Brandão (2005), conhecimentos, 
valores e teorias de como fazer na prática estão permanente em fluxo sendo passados e 
transmitidos de uma pessoa para outra. Considerando as crianças como as maiores 
propagadoras do conhecimento, o Projeto Sementinha: semeando valores ambientais tem 



educação
ambiental

de
revista brasileira

83

como foco o trabalho com crianças na faixa etária de 8 a 12 anos, estudantes de escolas 
públicas de ensino fundamental, cuja comunidade estudantil é de baixa renda. 

Muitas vezes somos levados a pensar que ensinar e aprender é uma viagem de ida e 
volta que se passa em salas de aula, na escola. A escola é o lugar social da educação. Esta 
é uma idéia correta, mas não inteiramente. A educação que vivemos na escola como 
estudantes e professores é uma fração importante de nosso aprendizado, mas não única. A 
educação escolar é um momento de um processo múltiplo, de vários rostos e vivido entre 
diferentes momentos, a que costumamos dar o nome de socialização (BRANDÃO, 2005). 

Nessa perspectiva, desenvolveram-se atividades junto a crianças de 8 a 12 anos na Escola 
Estadual Café Filho, no bairro de Nova Descoberta na cidade de Natal, entre o período de 29 
de agosto de 2006 a 29 de agosto de 2007 quando foram concluídas as atividades. Dentro 
desse contexto, para difundir a conscientização com essas crianças utilizamos as metas 
propostas pela ONU através do 7º Objetivo do Milênio, Qualidade de Vida e Respeito ao Meio 
Ambiente, que faz parte do programa da ONU (Universitários do Milênio), tais como:  
“REALIZAR, a cada 2 meses, uma palestra sobre educação ambiental em uma escola da comunidade-alvo; 

INCENTIVAR a comunidade-alvo para que implante a coleta seletiva do lixo, preferencialmente beneficiando os 
catadores da comunidade-alvo; 

ORIENTAR, com visitas domiciliares, às famílias da comunidade-alvo sobre temas relacionados à limpeza da 
cidade (não acumular lixo em casa, escolas, ruas, terrenos, praias, rios e mares e não jogar lixo pela janela do 
ônibus); 

PROMOVER, a cada 4 meses, 1 mutirão de limpeza na comunidade-alvo, envolvendo os moradores e 
conscientizando-os sobre as doenças decorrentes do acúmulo do lixo; 

ARTICULAR os órgãos competentes para a instalação de lixeiras nos locais públicos e exigir o recolhimento 
periódico do lixo; 

ORGANIZAR, a cada 4 meses, atividades de lazer (esportes, jogos, piqueniques) com as crianças da 
comunidade-alvo, estimulando o contato e o respeito à natureza; 

 IMPLEMENTAR, a cada 4 meses, ações educativas e participativas sobre o uso racional de água e energia 
elétrica, entre outros itens, para as famílias da comunidade-alvo e os líderes comunitários; 

PLANTAR, mudas nativas a cada dois meses nos espaços públicos da comunidade – alvo e orientar os 
moradores para cuidar das plantas.” (Critérios do regulamento do Prêmio Jovem do Milênio). 

 

As atividades do projeto neste ano se iniciaram com a educação dentro de sala de 
aula seguida de atividades práticas sobre o meio ambiente em relação ao homem, 
demonstrando as possibilidades de serem formados cidadãos conscientes da importância da 
preservação, da sustentabilidade e dos recursos naturais.  

 
2.1. Educação na sala de aula: 

Conhecimentos, valores, teorias e receituários do “como fazer na prática”, estão 
permanentemente em fluxo, sendo passados, transmitidos de uma pessoa a outra. E a 
própria idéia de pessoa já é a de um organismo original e único, transformado pela 
socialização através de múltiplos momentos de aprendizagem. Pessoa: o ser humano capaz 
de conviver socialmente em um mundo interativo de cultura.(BRANDÃO, 2005) 
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Baseado nisso, foram propostas atividades em sala de aula aonde as crianças 
pudessem observar o mundo de uma forma diferente, através de aulas teóricas para a 
transmissão do conhecimento, compreendendo o mundo e sua relação com os homens, 
através de um programa que abordava: 

 
A. IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE 
 O que significa? 
 Importância dos recursos naturais:  
Água; 
Flora; 
Ar; 
Solo.   
B. BIOMA DA MATA ATLÂNTICA 
Situação atual e importância da conservação; 
Caracterização da Mata Atlântica; 
As principais espécies nativas da flora; 
Principais espécies em extinção da flora. 
C. HOMEM VERSUS NATUREZA 
Destruição da natureza; 
Conseqüências da ação humana. 
Redução de impactos ambientais; 
Preservação e conservação dos recursos naturais. 
D. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 
2.2 Educação com aulas práticas: 

Por linhas muito variadas, as práticas - conhecimentos e metodologias participativas, 
colaborativas e de ação-intervenção de correntes da educação popular - interessaram à 
educação ambiental devido aos pressupostos e aos resultados associados à transformação 
social que delas advinham. As possibilidades de constituição, pela Educação, de sujeitos 
críticos, autônomos, participativos e emancipados vão ao encontro de várias intenções dos 
movimentos ambientalistas, em especial aqueles que trabalham em espaços não 
institucionalizados. (AMORIM, 2005) 

Uma das alternativas de formar o conhecimento é através da junção da teoria com a 
prática, pois faz com que as crianças assimilem melhor o tema abordado para uma 
vinculação entre os casos estudados e o contexto. É importante levar em consideração as 
análises culturais, econômicas e históricas, possibilitando a uma compreensão dos 
fenômenos estudados e como eles se situam na sociedade e também a formação do 
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pensamento crítico das relações sociais e para a vida no seu cotidiano, tornando-as capazes 
de mudarem pequenas atitudes em prol do meio ambiente.  

Essas aulas foram realizadas no ambiente escolar e em casa, estendendo a 
conscientização aos seus familiares, além de atividades realizadas em campo. 

Com isso, foram realizadas várias atividades para estimular o conhecimento e a 
conscientização. Dentre elas atividades de economia de energia elétrica e água em que as 
crianças teriam que incentivar seus familiares a reduzirem os gastos de energia; atividades 
de confecção de cartazes; atividade de plantio de árvores nativas da Mata Atlântica na escola 
(incluindo a manutenção destas árvores); atividades de Interação das crianças com a 
comunidade através de eventos como o Mutirão de limpeza, ocorrido no bairro de Nova 
Descoberta, e a participação no dia do Voluntariado Jovem promovido pela ONG Natal 
Voluntários. 

 

2.2.1 Economia de energia 

Esta atividade se deu através da confecção de cartazes com apresentação de contas 
de energia de 2 meses seguidos. Procurou-se comparar o volume de gasto energético nas 
contas do primeiro mês as do segundo, após as aulas práticas. Também foram desenvolvidas 
outras atividades, como de corte e colagem, exemplificando modos de economizar energia e 
aplicando os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas.  

 

2.2.2 Mutirão de limpeza 

 Trata-se de uma atividade de extensão com os alunos. Juntamente com voluntários 
(estudantes recém chegados a UFRN, pais, professores e soldados do exército) foram 
realizadas atividades de conscientização no bairro sobre a coleta seletiva, porta a porta. 
Foram percorridas 90 ruas e visitadas 995 casas. Desenvolveram também oficinas de 
reciclagem com jornal para professores, moradores e crianças, além de momentos de lazer, 
com apresentação de mamulengo, disponibilizado pela CAERN, que tratava sobre a 
economia de água de forma dinâmica para crianças, facilitando a assimilação do tema 
abordado. 
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As expectativas em relação ao objetivo das atividades foram superadas a partir da 
participação e integração de alunos da UFRN, soldados do exército brasileiro, professores, 
alunos, pais, moradores e integrantes do projeto. 

A atividade realizada no Dia do Voluntariado Jovem foi uma forma de avaliar o nível 
de assimilação do conteúdo por parte do público-alvo, uma vez que ao ministrar as pequenas 
palestras nas salas de aulas no Centro de Biociências da UFRN, as crianças foram capazes 
de repassar todo conhecimento que possuíam sobre coleta seletiva para os universitários de 
forma lúdica e educativa. 

O plantio foi uma atividade bastante diferente para as crianças, cujo entusiasmado 
por estarem plantando uma nova vida era evidente, e demonstraram-se muito satisfeitas por 
serem responsáveis por aquele novo ser. A exper iência totalmente nova os incentivou a 
reproduzirem a mesma atividade em casa ou na comunidade.  

Com isso, as atividades proposta pelo Projeto Sementinha para os alunos da escola 
Estadual Café Filho, moradores da comunidade de Nova Descoberta e soldados do 7º BEC, 
foram concluídas com êxito. A continuidade do projeto junto à comunidade está proposta 
através do projeto de extensão da UFRN (PROEX) para acompanhar e trabalhar as 
deficiências em relação aos cuidados e manutenção do meio ambiente. 
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