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“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”  (Lei  9.795/99).  A
educação ambiental deve estar presentes desde os anos iniciais de formação e deve ser
multidisciplinar. Neste contexto, foi desenvolvido o projeto de EA em apenas uma escola
estadual de Porto Alegre (RS) devido a mesma apresentar potencial de trabalhar diversas
questões ambientais e sociais, uma vez que se situa em uma região de cunho popular,
nos arredores do Morro Santana e ao lado do arroio Dilúvio. Foram desenvolvidas oficinas
diretamente com oito professoras dos Anos Iniciais da escola, por ser uma forma de o
trabalho  ter  uma  continuidade  após  o  término  das  ações.  Assim,  foram  realizadas
atividades com a finalidade de sensibilização para  com essas questões ambientais  e
posterior conscientização para ações de conservação com os elementos presentes na
realidade cotidiana daquela comunidade. No primeiro momento, executaram-se oficinas
lúdicas pensadas de acordo com a aprendizagem sequencial, na qual passa de despertar
o interesse para buscar a concentração, seguida de dirigir a experiência, terminando com
compartilhamento de inspirações. Já na segunda etapa,  passou-se a trabalhar  com 6
turmas das professoras participantes, atingindo em torno de 60 estudantes, como forma
de introduzir o assunto de uma maneira divertida. Uma das experiências dirigidas que
mais se destacou foi a Teia da Vida, na qual foi abordada a temática da importância e
interdependência  de  todos  os  seres  vivos,  sensibilizando  e  tornando  acessível  um
conhecimento  acadêmico  a  respeito  das espécies  nativas  do Morro  Santana,  onde a
escola está inserida. A limitação do conhecimento científico ao ambiente acadêmico é um
dos principais desafios da Educação Ambiental, sendo algo que se procurou ultrapassar
com esse trabalho. Outra ação de destaque foi a abordagem da perspectiva em escala,
demonstrando que não existe a ideia de jogar algo fora, já que uma garrafa plástica ou
qualquer outro resíduo descartado no ponto do Dilúvio ao lado da escola, seguirá um
longo caminho, passando por diversos cursos de água, até, no fim, desaguar no oceano e
afetar  a vida marinha.  Para avaliar  os resultados da intervenção realizada na escola,
levaram-se em conta as considerações finais elencadas oralmente pelas professoras, que
confirmaram a importância de uma Educação Ambiental desde a base, para já formar
cidadãos conscientes e críticos. Foi levantada a questão de que ir apenas algumas vezes
e trabalhar com os alunos, por mais importante que seja, pode ter um efeito superficial e
efêmero. Assim, ficou como conclusão a recomendação de trabalhar diretamente com a
fonte  de  formação  dos  estudantes,  as  professoras,  que  ao  conhecerem  mais  e  se
sensibilizarem com a realidade que lhes cercam, ficam mais preparadas e estimuladas a
dar continuidade a ações do campo da Educação Ambiental. Acredita-se que esse é um
dos modos de constituir-se um sujeito ambiental.
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