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RESUMO  

 
O presente artigo se constitui como uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, 

realizada para o Trabalho de conclusão de curso, da especialização em Meio ambiente e 

Biodiversidade, na UERGS/ Litoral Norte. O referido estudo tem como tema a Arte, a Educação 

Ambiental e a Ecopedagogia, enfatizando a importância do papel do professor de Arte na 

formação dos alunos, nos seus processos criativos que envolvem a utilização de materiais 

recicláveis nas aulas de Artes do ensino fundamental, no sentido de instigar a consciência a 

respeito do meio ambiente para uma cidadania planetária. A contemporaneidade se constitui 

como um tempo de crise em todos os setores, e a crise ecológica como um processo sem 

precedentes é muito desafiador para humanidade do século XXI, sendo assim, o estudo destaca 

a relevância da temática no contexto atual, quanto as relações entre a Arte, a educação com o 

meio ambiente, a sociedade e a cultura, principalmente, quanto a importância da Arte e da 

Educação Ambiental no ensino fundamental e da Ecopedagogia para formação da cidadania 

planetária. A pesquisa tem como objetivo portanto, ressaltar a importância da Arte na relação 

com a Educação Ambiental, buscando o sentido dos processos artísticos e criativos, 

interconectados com o processo pedagógico, destacando a utilização dos materiais recicláveis 

nas aulas de Artes no Ensino Fundamental, a fim de que os processos artísticos possibilitem 

ensino e aprendizagens, desenvolver e ampliar conhecimentos e saberes, a respeito do 

ecossistema e da sustentabilidade, a partir de experiências com materiais que são usados no dia-

a-dia, que na maioria das vezes são descartados, mas, que podem ser reutilizados no processo 

artístico, nas aulas de Artes, no intuito de despertar não somente a criatividade, mas a 

consciência no sentido de preservar a natureza. Podemos destacar alguns teóricos que 

embasaram a pesquisa; Duarte Jr. (1996), Arte-Educação, Jacobi (2005) concepção de Arte e 

Educação Ambiental, meio ambiente; Parode (2007) sobre a Arte, Educação e o papel do 

professor e Gadotti (2010) a questão da Educação, da Ecopedagogia na formação de cidadãos 

para cidadania planetária, entre outros. 

Palavras-chaves: Arte, Educação Ambiental, Ecopedagogia, Docência, Ensino Fundamental. 
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Abstract   

 

This article is a bibliographic research of qualitative approach, carried out for the Course 

Conclusion Work, of the specialization in Environment and Biodiversity, at UERGS/ 

Litoral Norte. This study has as its theme Art, Environmental Education and 

Ecopedagogy, emphasizing the importance of the role of the Art teacher in the formation 

of students, in their creative processes that involve the use of recyclable materials in the 

Arts classes of elementary school, in order to instigate awareness about the environment 

for a planetary citizenship. Contemporary art is a time of crisis in all sectors, and the 

ecological crisis as an unprecedented process is very challenging for humanity in the 21st 

century. Therefore, the study highlights the relevance of the subject in the current context, 

in terms of the relationships between art, education with the environment, society and 

culture, especially in terms of the importance of art and environmental education in 

elementary school and Ecopedagogy for the formation of planetary citizenship. The 

research aims, therefore, to highlight the importance of Art in the relationship with 

Environmental Education, seeking the meaning of artistic and creative processes, 

interconnected with the pedagogical process, highlighting the use of recyclable materials 

in Art classes in Elementary School, so that artistic processes enable teaching and 

learning, to develop and expand knowledge and knowledge, regarding the ecosystem and 

sustainability, from experiences with materials that are used in daily life, which most of 

the time are discarded, but can be reused in the artistic process, in art classes, in order to 

awaken not only creativity, but consciousness in the sense of preserving nature. We can 

highlight some theorists who supported the research; Duarte Jr. (1996), Art-Education, 

Jacobi (2005) conception of Art and Environmental Education, environment; Parode 

(2007) on Art, Education and the role of the teacher and Gadotti (2010) the issue of 

Education, Ecopedagogy in the formation of citizens for planetary citizenship, among 

others. 

 

Keywords: Art, Environmental Education, Ecopedagogy, Teaching, Elementary School. 

 

  



 

 

INTRODUÇÃO 

 

              A pesquisa aqui apresentada é uma pesquisa bibliográfica que se constitui a partir de 

um levantamento bibliográfico, a partir de artigos acadêmicos, sites, trabalhos já realizados e 

publicados sobre o tema escolhido, livros, monografias, teses e outros. 

O presente trabalho se constitui como uma pesquisa qualitativa realizada para o 

Trabalho de conclusão de curso, da especialização em Meio ambiente e Biodiversidade na 

UERGS/ Litoral Norte.  O referido estudo tem como tema a Arte, a Educação Ambiental e a 

Ecopedagogia, destacando a importância da relação da Arte e da educação com o meio 

ambiente, enfatizando o papel do professor de Arte na formação dos alunos, nos seus processos 

criativos que envolvem a utilização de materiais recicláveis nas aulas de Artes do ensino 

fundamental, no sentido de instigar a consciência a respeito do meio ambiente para uma 

cidadania planetária. O assunto escolhido para pesquisa, surgiu em função de experiências 

passadas, dos estágios obrigatórios e do trabalho de conclusão do curso de graduação em 

Pedagogia, que destacava a importância de um ateliê de artes nas escolas. 

Sendo assim, a pesquisa busca evidenciar o problema da crise ambiental, que se 

constitui pela falta de educação e de consciência da humanidade a respeito do meio ambiente, 

de sua importância para vida de todo planeta, para manutenção do ecossistema e da 

biodiversidade, assim como, para a sustentabilidade. Enfatizamos nesse estudo, principalmente, 

a questão do lixo que é gerado pela população ou a indústria que tem causado um impacto 

ambiental muito grande, trazendo grandes desequilíbrios para o ambiente na 

contemporaneidade. Muitas questões foram levantadas a respeito disso, que foram norteadoras 

dessa pesquisa, tais como; de que maneira se pode viabilizar uma educação que possibilite a 

ampliação da consciência dos sujeitos no sentido de despertá-los para a preservação da 

natureza? Para o despertar de uma cidadania planetária? A outra questão é referente a formação 

dos alunos pela via da Arte-educação no ensino fundamental. Como utilizar materiais que são 

descartados por serem considerados lixo nas aulas de Artes? Nesse caso, a questão é, o lixo, os 

resíduos recicláveis que são descartados de forma irregular ou regular, podem ser transformados 

em Arte? De que maneira esses materiais recicláveis, que a princípio são considerados lixo pela 

maioria da humanidade pode ser utilizado nos processos criativos das aulas de Arte, no ensino 

fundamental, no sentido de gerar Educação Ambiental, Movimento de ampliação da 

consciência (PARODE, 2010) e a Ecopedagogia, a cidadania planetária (Gutierrez, 1999). 



 

A partir desses pressupostos buscamos também, compreender as ações e propostas que 

podem ser utilizadas para o destino final destes materiais após o consumo, tendo como objetivo, 

relacionar a prática pedagógica e outros meios que envolvem o meio ambiente, Arte, educação, 

cultura e sociedade, assim podendo compreender e oportunizar reflexões a respeito de ações 

que são necessárias no sentido do desenvolvimento de métodos e metodologias para a utilização 

do que é descartado diariamente e ainda para estabelecer relação com a preservação do meio 

ambiente. 

A partir desses estudos bibliográficos destacamos a relevância da temática no contexto 

atual, quanto as relações da Arte, da educação e o meio ambiente, seu impacto no âmbito da 

sociedade e da cultura, enfatizando, principalmente, a importância da Arte e da Educação 

Ambiental no ensino fundamental e da Ecopedagogia para formação da cidadania planetária. 

Além disso, no sentido de chamar a atenção para preservação, quanto ao destino final dos 

materiais utilizados e sua relação com a preservação do meio ambiente, destacando a 

importância da Arte, dos processos criativos interconectados com o processo pedagógico, no 

sentido de que a utilização desses materiais possibilite a todos desenvolver e ampliar seus 

próprios conhecimentos e experiências com materiais que são usados no dia-a-dia e que podem 

ser reutilizados no processo artístico, nas aulas de Artes, no intuito de utilizar a criatividade e 

também preservar a natureza. 

  



 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICO E LEGAL  

 

 

2.1 ARTE E EDUCAÇÃO 

 

É tão natural falar de arte, que desde o surgimento do ser humano na pré-história, já 

existia vestígios e manifestações de artes com as pinturas rupestres, que eram feitas em 

cavernas. Muito antes da escrita, o ser humano só se comunicava através de linguagem que foi 

criada por sons e gestos porque não conseguia formar palavras, mas o que era fundamental a 

eles eram as pinturas rupestres, representações que mostravam animais e homens na tentativa 

de reproduzir a caça, assim como, os materiais que usavam para este tipo de arte, pedaços de 

ossos, pedras e cerâmicas. Para começar a falar da importância da arte, evidencio um 

apontamento de Cunha (2012): 

 

Desde a pré-história, os seres humanos produzem formas visuais, utilizando 

símbolos particulares constituídos socialmente para exprimir mundos subjetivos e 

objetivos. (CUNHA, 2012, p. 15). 

 

Assim, embora não se tenha uma concepção fechada de Arte, ela vai muito além de 

apenas desenhos, pinturas, esculturas e outras formas de expressão artística de famosos e 

consagrados ao longo do processo histórico, pois consegue exprimir o mundo objetivo e 

subjetivo da humanidade. Dessa maneira, a Arte pode ser produzida de diversas maneiras e em 

diferentes locais, por adultos, mas também, pelas crianças. A partir de rabiscos as crianças 

conseguem se expressar, o que para alguns adultos pode se tornar algo sem nexo, mas que supõe 

que as crianças, assim como, os jovens e adultos, são capazes de trabalhar com Arte, tem 

habilidades de criação que podem surpreender qualquer um que as observa. Para explanar a 

questão, evidenciamos o seguinte trecho do Cap. 1, do livro “As Artes no universo infantil”  

 

Entretanto, no que se refere ao desenvolvimento da linguagem gráfico-plástica, 

muitos adultos esperam que, já de início, as crianças realizem produções semelhantes 

ao real, não se pode esquecer que a constituição do vocabulário visual (formas, linhas, 

cores, espaços, pontos, volumes, etc.) também se estrutura aos poucos, e modifica-se 

na medida em que a criança entra em contato com os materiais, instrumentos e com a 

própria linguagem visual. (CUNHA, 2012, p. 31) 

 

A autora ressalta a importância da linguagem gráfico-plástica pelo vocabulário visual 

(formas, linhas, cores, espaços, volumes etc.). Na Arte a linguagem gráfico-artístico vai sendo 

construída de forma gradativa, conforme as crianças vão conhecendo os materiais/recursos, que 

são disponibilizados pelos adultos ou até mesmo, descobertos por elas mesmas. 



 

  

2.2 ARTE NO ENSINO FUNDAMENTAL E A LEGISLAÇÃO 

 

Em 1988, a educação no Brasil foi assegurada pela Constituição Federal 

(BRASIL,1988), que entrou em vigência após sua reforma, contendo nela o Artigo 208 que lhe 

trata como direito de que a educação básica seja dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade 

e ainda lhe assegura que este ato oferecido seja completamente gratuito para todos, 

independentemente se esteja ou não na idade escolar apropriada. 

Mais adiante, o ensino fundamental vem sendo assegurada por outras normas que vão 

sendo construídas junto com a Constituição de 1988, como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) em 1996. A educação também é embasada em outras leis como 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 e o Plano Nacional da Educação (PNE) 

em 2001, sendo que em 25 de junho de 2014 foi aprovada a Lei de no 13.005, que foram feitas 

atualizações dos indicadores das metas para a educação que tem vigência de 10 anos. 

A Lei de Nº 9394/96 que trouxe a organização de que a educação escolar está dívida 

em dois níveis que são: a Educação Básica, que vai englobar a educação infantil, o ensino 

fundamental e o médio e o outro nível que é o Ensino Superior. Sobre o ensino fundamental, 

o artigo 32 (BRASIL,1996) afirma que: 

 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito 

na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

Ainda na LDB (1996), foi estabelecido: 

 
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma 

a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei no 

12.287, de 2010) 

 

Desse modo, a Arte é também, considerada componente curricular na educação, que 

permitirá o desenvolvimento cultural dos alunos, vai gerar conhecimentos e saberes permitindo 

com que as crianças se expressem de maneira criativa e sob diferentes linguagens.  Sendo assim, 



 

a Arte enquanto componente curricular no ensino fundamental é essencial para a Educação 

Ambiental.    

Por muitos anos vem ocorrendo debates a respeito da Educação Ambiental, sendo que, 

questões importantes referentes a mesma vêm sendo enfatizadas desde os anos 80 no Brasil, 

questões que são pontuais e marcam o processo de institucionalização da Educação Ambiental, 

mas, é importante considerarmos também, que as concepções sobre meio ambiente são 

diferenciadas, que existem várias concepções a respeito da mesma. Quando pensamos e 

conversamos sobre em ‘’meio ambiente” logo vem em mente a natureza ou até mesmo, um 

local natural que está preservado e/ou deve ser cuidado, mas esse significado que construímos 

rapidamente vai muito além do imaginar e precisamos ter o conhecimento de que estamos 

incluídos, fazemos parte do meio ambiente e que a natureza tem um elo conosco para se manter 

viva e nos ajudar a sobreviver, conforme PARODE (2007), sistema interrelacionado, sistema 

vivo, interconectado na teia da vida em suas multidimensões.   

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, trata da Política Nacional do Meio Ambiente, que 

estabelece em seus pressupostos a Educação Ambiental para os níveis de ensino, incluindo 

também, a educação da comunidade, pretendendo com que todos participem no engajamento 

da proteção do meio ambiente. Algum tempo depois, o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) divulga a resolução determinando as Diretrizes para Educação Ambiental (EA), 

sendo que, neste mesmo tempo, o Ministério da Educação (MEC), aumenta o dever da EA em 

integrar as áreas de conhecimento do 1º e 2º graus, por meio do Parecer 819/1985, afirmando 

que é necessário que todos tenham uma base sobre conhecimentos ambientais e ecológico. Já a 

portaria 678/1991 do MEC decretou que a EA deverá abranger todos os níveis de ensino. 

A EA também aparece na Constituição Federal do Brasil em 1988, que determina que 

também é dever do poder público, oferecer aos níveis de ensino, a Educação Ambiental, sendo 

assim, no seu artigo 225 consta a afirmativa de que:  

Art. 225. 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. 

Em 1994 tivemos a aprovação do Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA), que colaborou com a EA, nas dimensões educacionais, fazendo com que integre 

sustentabilidade e, também, a colaboração social para proteger e conservar o meio ambiente, 

sendo que, antes disso já tinha sido feito os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) em 

1997, em que apresenta a EA não como disciplina, mas como tema transversal. 



 

Na Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 traz uma definição sobre Educação Ambiental em 

seu art. 1º:  

[...] 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 (BRASIL, 1999, p.01). 

 

Através desta lei, a Política Nacional de Educação (PNEA) de 1999, ainda diz em seu 

artigo 2º que: “a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo”. Já em 2012, foi estabelecido para as DCN’s a Resolução nº 02, que tratou 

de inserir a Educação Ambiental como tema transversal ou também, podendo ser conteúdo do 

currículo. 

2.3 ARTE, LINGUAGENS E EXPRESSÃO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

Dessa maneira, podemos compreender a importância da Educação Ambiental na 

formação, seja como tema transversal, seja no currículo. A Arte pode viabilizar o processo 

através das diferentes linguagens articuladas na Arte-educação, incluindo também, as 

expressões que envolvem a produção e os materiais recicláveis em Educação Ambiental. A Arte 

pode ser considerada uma linguagem, mesmo não sendo oral e escrita, pois muito antes da 

oralidade e escrita, existia apenas um meio de comunicação, que se dava, originalizava por 

desenhos, sendo assim: 

 
Partindo da concepção de que Arte é uma linguagem manifestada desde os primeiros 

momentos da história do homem e estruturada, em cada época e cultura, de maneira 

singular, o conhecimento dessa linguagem contribuirá para maior conhecimento do 

homem e do mundo. Portanto, a finalidade da Arte na educação é proporcionar uma 

relação mais consciente do ser humano no mundo e para o mundo, contribuindo na 

formação de indivíduos mais críticos e criativos que no futuro, atuarão na 

transformação da sociedade. (BUORO 1996, p.33) 

 

Assim o que fica evidente é que a Arte na educação, enquanto linguagem, contribui 

muito na formação, possibilita uma relação mais consciente entre os sujeitos e o mundo, através 

dos processos artísticos e criativos. Os primeiros desenhos feitos pelo ser humano, foram 

considerados, de certa maneira, uma forma de linguagem, na qual poderiam expressar seus 

anseios pela comunicação com os demais, com isso, tudo foi evoluindo, até o momento em que 

chegamos, na linguagem oral e escrita. Tendo em vista o contexto, ressaltamos o seguinte: 



 

Quando dizemos que a Arte não é uma linguagem estamos, então, querendo 

diferenciá-la de nossa linguagem conceitual, discursiva. Estamos querendo 

demonstrar que sua forma de exprimir sentidos é diferente da maneira de transmitir 

significados da linguagem. Pode, contudo, restar uma dúvida, com relação às artes 

que empregam a palavra como material expressivo. (DUARTE JR,1996, p.47) 

 

O que foi dito por Duarte Jr. (1996), acaba nos levando a pensar que a Arte por muito 

tempo não foi considerada importante na educação, na formação, o quanto deveria, 

principalmente quando atrelamos a mesma a Educação ou a questão da linguagem. Sempre 

houve dúvidas sobre a Arte, principalmente a respeito do conceito de Arte, o sentido da Arte, 

quando falamos em Arte como linguagem, mais ainda. O mais importante é entendemos que 

não há um conceito único, fechado para Arte. Mas, não se pode negar que ela é uma linguagem 

universal que sempre comunica algo e precisa ser atrelada à vida e ao cotidiano da educação, 

da sociedade e da cultura. Pois não querer que a Arte seja propriamente dita de forma conceitual 

ou discursiva, é sobre querer que a Arte seja vista em todos os aspectos, que não seja tão 

criticada, mas sim, mais sensibilizada aos olhos dos críticos. Pois durante a realização de um 

processo artístico, o artista tem muitos pensamentos cheios de significado, sentimentos e 

esperanças, desta forma, (DUARTE JR, 1996, p.42) ressalta que; a linguagem procura sempre 

captar os nossos sentimentos, significando-os e classificando-os em conceitos. Porém, feito 

apanhar areia, sempre lhe escapa algo entre os dedos.  

De fato, durante o momento de criação de um artista, a linguagem consegue captar os 

sentimentos traduzindo-os em conceitos, significados. Conforme Parode (2010), significados 

que se completam com a leitura do espectador, sendo o ato de criação artística, o processo 

artístico, um acontecimento que gera um colapso, um momento que institui a Criatividade 

Quântica(2010), pois rompe com a anestesia do dia a dia, da cotidianidade, momento de 

“estesia” em que o artista coloca todos os seus sentimentos, pensamentos, todos os seus 

significados, que podem ser expressos em qualquer suporte, também trabalhado com qualquer 

material ou no campo vibracional. A Arte enquanto linguagem universal, de acordo com Parode 

(2010), pode ser expressa a partir de uma comunicação multirreferencial e multidimensional, a 

partir de diferentes formas de manifestações artísticas, performances, materiais e linguagens 

interconectadas, em múltiplos ambientes e espaços que transcendem o museu, no sentido de 

poder configurar o sistema vivo como um todo e buscar o sentido da vida. Através da Arte o 

artista traduz o mundo ao seu redor, no movimento do sensível e inteligível configura a obra, 

assim, para complementar e ressaltar os conceitos de comunicação e expressão na Arte podemos 

perceber que tudo que irá constituir a obra do artista é inusitado, 



 

Comunicar significa primordialmente transmitir conceitos o mais explicitamente 

possível, com um mínimo de ambiguidades possível e conotações. O receptor da 

mensagem deve compreender o significado explícito que o emissor deseja comunicar. 

(DUARTE JR, 1996, p.40) 

 

Dessa maneira, a Arte não se constitui como conceito fechado, mas tem um sentido e 

a vantagem de também, poder ser uma forma de comunicação, sendo que a fruição de uma obra 

de arte, pode gerar milhares de maneiras de refletirmos a obra, diferentes formas de pensar ou 

tentar entender o que o artista quer transmitir para si mesmo ou para o mundo. Nesse sentido, 

outro conteúdo que envolve linguagem e comunicação é expressão e performance. Para Duarte 

Jr. (1996), o significado da expressão na educação artística é o seguinte: 

 

Na expressão não se transmite um significado explícito, mas se indicam sensações e 

sentimentos. A expressão é ambígua e depende de uma maior interpretação daquele 

que percebe. (p.40) 

 

No que diz respeito à atuação da Arte-educação, o autor destaca: 

 

A arte, em todas as suas manifestações, é, por conseguinte, uma tentativa de nos 

colocar frente a formas que concretizem aspectos do sentir humano. Uma tentativa de 

nos mostrar aquilo que é inefável, ou seja, aquilo que permanece inacessível às redes 

conceituais de nossa linguagem. (DUARTE JR, 1996, p.48). 

 

As duas palavras "expressão e manifestação" coexistem, e Duarte Jr. (1996) deu-lhes 

sentido no contexto da Arte-educação. Portanto, essa forma de expressão tenta mostrar o que 

esses conceitos não podem ver e acaba sendo ignorado, mas essa forma de expressão não tem 

um significado preciso e pode transmitir uma variedade de reações na obra de arte. 

Por fim, os materiais envolvidos no processo da Arte na Arte-educação devem ser 

sempre diversificados, sem retirar nada, mas coletar materiais de Arte principalmente por meio 

do uso de materiais recicláveis para ressaltar a questão do meio ambiente e a proteção da 

natureza. 

 

2.3.1. ATELIÊ DE ARTE NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

O conceito de Ateliê de Arte surgiu por volta da década de 90, em uma cidade italiana, 

chamada de Reggio Emilia, onde cerca de 171.491 habitantes vivem lá atualmente. Está cidade 

se tornou um exemplo para a educação mundial, no qual começou a se progredir suas 

experiências inovadoras na educação das crianças na Educação Infantil. 

O contexto educacional de Reggio Emilia, teve início de um olhar mais focado nas 

famílias que moravam na região e que procuravam um local de ensino para a educação de suas 



 

crianças. A partir desta procura e olhar sensível a todas as crianças da região de Reggio Emilia 

começou a ser elaborado um sistema educacional diferenciado, no qual estava fundamentado 

nas iniciativas e aprendizagens do pedagogo Loris Malaguzzi3 na Educação Infantil, deste modo 

sendo conhecido e citados pelos autores Edwards, Gandini, Forman (2016) como abordagem 

de Reggio Emilia. A abordagem em si, visa despertar o desenvolvimento das crianças através 

de sistema de representação simbólica, desta forma, (EDWARDS, GANDINI, FORMAN, 2016, p.23) 

salientam que; as crianças pequenas são encorajadas a explorar seu ambiente e a expressar a si 

mesmas através de todas as suas linguagens naturais ou modos de expressão, incluindo palavras, 

movimento, desenhos, pinturas, montagens, escultura, teatro de sombras, colagens, 

dramatizações e música.  

Nessa percepção inovadora das escolas de Reggio Emilia, a criança se tornou 

protagonista fundamental neste espaço, concebendo ao educador que as estimulem na 

investigação do espaço que está inserido, oportunizando a sua formação do seu conhecimento, 

baseado em suas manifestações naturais.  

Em sua abordagem educacional, Loris Malaguzzi definiu no projeto das Escola de 

Reggio Emilia, um espaço inovador que é chamado de Ateliê, no qual foi fixado para a Arte, 

tendo como objetivo transformar o ensino e a aprendizagem de crianças pequenas. Mas antes 

de ser concretizada no projeto das escolas, o ateliê possuía concepção diferente:  

 

Antes de tudo, o ateliê era considerado instrumental para a recuperação da imagem da 

criança, que hoje consideramos mais rica em recursos e interesses do que antes 

pensávamos, uma criança agora compreendida como interacionista e construtivista. 

Essa nova criança tinha direito a uma escola que fosse mais consciente e mais 

focalizada, uma escola formada por professores profissionais. Desse modo, também 

resgatamos nossos professore, que vinham sendo humilhados pela estreiteza de suas 

escolas preparatórias, trabalhando com eles em seu desenvolvimento profissional 

(GANDINI, 2012, p.22).  

    

A definição de ateliê desenvolvido para Reggio Emília, é que seja um espaço onde a 

criança faça a partir de suas mãos, uma área que sirva de exploração individual, que seja um 

local que sensibilize esteticamente, sendo um ambiente planejado, que servirá para ser 

elaborado projetos em sala de aula. 

 

O ateliê tinha de ser um lugar para pesquisar motivações e teorias de crianças a partir 

das suas garatujas, um lugar para explorar variações em instrumentos, técnicas e 

materiais que usamos para trabalhar. Tinha que ser um lugar que favorecesse os 

itinerários lógicos e criativos das crianças, um lugar para se familiarizar com 

 
3 Fonte: http://www.reggiochildren.it/identita/loris-malaguzzi-bio/ 



 

semelhanças e diferenças entre as linguagens verbais e não verbais. O ateliê tinha que 

emergir como o sujeito e o intermediário de uma prática multifacetada; tinha que 

provocar situações específicas e interconectadas, possibilitando transferir o novo 

conhecimento adquirido sobre a forma e o conteúdo da experiência educacional 

cotidiana (GANDINI, 2012, p.22).   

 

O ateliê foi criado para acolher diferentes materiais, com o objetivo de promover a 

performance infantil para que se expressem, se comuniquem e estudem o espaço, e nele 

obtenham os recursos disponíveis local. Com toda a liberdade criativa, as crianças podem expor 

seus conhecimentos de aprendizagem dos projetos que realizam em sala de aula.  

No ateliê de Reggio Emillia, o (a) professor (a) que ocupa a oficina deve ter formação 

em educação artística, sua presença no ateliê é importante porque proporciona as explorações 

livres, experimentar materiais diferenciados contribuindo na formação linguística das crianças.  

 

2.4. ARTE, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O PAPEL DO PROFESSOR  

 

Todos sabemos o quanto o papel do professor é importante e de grande 

responsabilidade dentro da escola, pois é através dele que os alunos irão aprender a serem 

críticos e conscientes, para que possam pôr em pratica os conhecimentos estudados na escola a 

seu favor no meio social. 

E falar sobre o papel professor na Educação Ambiental, temos que ressaltar que a 

Educação Ambiental não é disciplina específica do currículo escolar, mas é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devem estar presente de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal (Lei nº 

9795/99, Art2º). 

Por se tratar de componente essencial, o professor precisa abordar alguns princípios 

básicos, conforme a lei:  

Art. 4º São princípios básicos da educação ambiental: 

I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade; 

III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

 

Neste Art. 4º, nota-se que no incisivo III, dá a ideia de que o professor pode escolher 

a forma que deseja trabalhar a Educação Ambiental, podendo ser na perspectiva da inter, multi 



 

e transdisciplinaridade, para que possa promover uma compreensão ampla de diversos objetos 

de conhecimento e ainda abrir espaço para saberes extraescolares.  

 

2.4.1.O PAPEL DO PROFESSOR (A) DE ARTE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Há muito tempo se ouve que as atividades de prática educacional são centradas no 

professor, e o objetivo é passar conteúdo para que os alunos possam absorver e lembrar, 

conforme Parode (2010) esse é o modelo bancário, tradicional de educação, focado apenas nos 

resultados, nas disciplinas e centrado no professor(a), baseado numa abordagem cartesiana e 

linear que precisamos transcender. Na atualidade, o professor começa a ter visões diferentes 

sobre sua prática docente, pois sabe que não basta passar informações aos alunos ou dominar o 

conteúdo da disciplina, porém, conforme preconiza Parode (2010), o professor deve ser um Ser 

que caminhe com seus alunos lado a lado, seu objetivo deve ser de criar harmonia entre os dois 

para que haja sentido no processo de ensino aprendizagem. Sendo assim, compreender a 

realidade dos alunos, também é muito importante para o desempenho do papel de professor. No 

que diz respeito à Arte-educação, o professor tem um olhar diferenciado e atento para a obra 

artística de cada aluno, podendo descobrir diferentes momentos, como afirma Duarte Jr (1996): 

Através da Arte somos levados a conhecer melhor nossas experiências e sentimentos, aquilo 

que escapa à linearidade da linguagem.  

Quando, na experiência estética, meus sentimentos entram em consonância (ou são 

despertados) por aqueles concretizados na obra, minha atenção se focaliza naquilo que sinto. A 

lógica da linguagem é suspensa e eu vivo meus sentimentos, sem tentar “traduzi-lo” em 

palavras. (DUARTE JR,1996, p.65)  

Através de situações e atividades sensíveis, que realmente tem sentido para o aluno(a) 

e são evidenciadas pela Experiência Estética (PARODE,2007), oportunizada pelo professor(a), 

através das atividades artísticas, podemos proporcionar-lhes espaço e momentos diferenciados 

e significativos, permitindo que se expressem livremente, com diferentes materiais, e 

expressem seus sentimentos, algo não pode ser traduzido ou expresso em palavras, mas pode 

ser colocado através da obra de Arte de cada um. Nesse sentido, Duarte Jr. (1996) ainda nos 

possibilita refletir sobre a importância da Arte, o que demonstra na fala a seguir: “A arte é, por 

conseguinte, uma maneira de despertar o indivíduo para que este dê maior atenção ao próprio 

processo de sentir. (p.65)” 

Quando o autor menciona o processo de sentir, imediatamente ressaltamos que a Arte 

é muito importante tanto para o professor, quanto para a criança, no processo criativo e na 



 

formação, no ensino e na aprendizagem da Educação Ambiental no ensino fundamental, 

conforme Parode (2007) é muito importante a Educação do Sensível, pois se não houver 

consciência do professor a respeito do processo de criação da criança, o professor (a) 

interromperá o processo sensível e criativo da criança. Sendo que, quando o professor(a) de 

Artes trabalha a sensibilidade da criança, através das múltiplas linguagens artísticas articuladas, 

para a expressão com materiais recicláveis, oportuniza as crianças, reflexão, conhecimentos e 

saberes, aprendizagens para expansão da consciência a respeito do meio ambiente e a 

preservação do mesmo. 

 

2.5. EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

   

De uns tempos para cá a Educação Ambiental (EA) no Brasil está sendo discutida 

diariamente em todos os lugares, por tratar de questões que são relacionadas a nossa natureza 

na briga com o lixo. Em busca da preservação da natureza e suas paisagens naturais em tempos 

de crescimento populacional e de alto consumo de produtos, os resíduos sólidos acabam sendo 

descartados no meio ambiente de forma incorreta por falta de conhecimento daqueles que 

produzem e dão o destino final. Entretanto, essa falta de informação ou conhecimento coincide 

com as palavras de LOUREIRO (2003), quando se refere a Educação Ambiental: 

 

A educação, e seu significado político e social no Brasil, tem de ser levada em 

consideração quando pensamos em educação ambiental. Afinal, um aspecto elementar 

precisa ser definitivamente incorporado pelos que trabalham na área: educação 

ambiental é educação e é dentro dessa perspectiva que devemos compreendê-la. 

Entretanto, sua prática descontextualizada, sem respeitar princípios pedagógicos, gera 

resultados inócuos e, muitas vezes, duvidosos em termos qualitativos. p.37 

 

Dessa forma, o autor defende que a educação ambiental e a educação andam lado a 

lado, pelo fato de que tem de ser tratada de maneira consciente e sempre respeitando valores, 

para que esta prática não comprometa o meio ambiente. 

A importância de se pensar sobre Educação Ambiental na Educação fez com que a Lei 

nº 9795/1999 de Política Nacional de Educação Ambiental, abordasse em seu art.10 a inclusão 

de práticas educativas sobre meio ambiente nas disciplinas do currículo escolar e não como 

disciplina como as demais disciplinas do ensino. Assim, envolveria conhecimentos 

socioambientais a todos os conteúdos as modalidade e níveis do ensino. 

Assim a educação ambiental, não deverá ser tratada como uma educação reprodutora 

ou melhor dizendo, uma educação bancária, que nem Paulo Freire chamava. 



 

 

Estabelecer a Educação Ambiental sob premissas ―bancárias é de favorecer uma 

educação tecnocrática e conservadora, que serve para ajustar condutas e adaptar 

aqueles que estão ―fora da norma a aceitarem a sociedade tal como ela é [...] 

(LOUREIRO, 2004, p.27). 

 

Portanto, nesse sentido, o autor fala que a educação ambiental incorporada a educação 

escolar poderá ajudar a todos a conhecerem melhor a realidade atual do que está acontecendo 

no meio ambiente e com isto, provavelmente possam contribuir para solucionar estes 

problemas. Ao nos reportarmos a Educação Ambiental no ensino fundamental, seja como tema 

transversal ou como conteúdo do currículo, não podemos deixar de considerar a importância da 

reciclagem para o meio ambiente. A palavra reciclagem surgiu pelos anos 70, com o intuito de 

começar a estimular as pessoas a separar e reaproveitar materiais que são considerados lixos e 

são descartados diariamente, com a função de ação de proteção e preservação do meio ambiente 

na redução de mais um degradante ao meio ambiente. O autor Silva (1975), nos alerta a respeito 

da questão da poluição no planeta e a questão da reciclagem:  

 

A imagem da Terra vista pelos astronautas teve a virtude de nos incutir à consciência 

de que, longe de habitar um espaço infinito, habitamos uma espécie de nave espacial 

isolada, dentro de uma cápsula de recursos constantes, que consumimos, e que 

somente não esgotamos porque reciclamos. Este conceito da necessidade de 

reciclagem - de nada perder, de nada destruir, de tudo usar de novo - desta cápsula de 

recursos constantes acordou-nos para a ameaça da poluição, que interrompe o 

processo de reciclagem pela inutilização do recurso ou pelo envenenamento (SILVA, 

1975, p.01). 

  

Ao comparar a Terra a uma nave espacial, o autor Silva em 1975 já fazia um apelo a 

todos que vivem neste planeta, principalmente o de nunca deixar de reciclar, pois se pararmos 

com este processo, estaremos contribuindo para poluição e degradação do meio ambiente, 

fazendo com que os recursos se esgotem a cada dia que passa sem saber o que sobrará no futuro. 

Ao se utilizar alguns materiais recicláveis para alguma prática educacional ou cultural, 

devemos deixar de lado um olhar de inutilidade e passar a vê-lo como material transformador 

que possa contribuir para realidade. Com base nesse conceito, o reaproveitamento de material 

reciclável tem como propósito estimular ações ambientais educacionais, que visam utilizar o 

resíduo sólido descartável de vários lugares, com o sentido de proporcionar a todos uma 

reflexão sobre o assunto de grande importância que é a redução e reutilização destes resíduos 

que se tiveram um destino diferente e transformador. 

Na EA tem se mostrado aos educadores, uma forma consciente para enfrentar a 

problematização sobre questões ambientais e envolvendo um aprendizado bastante interessante 



 

para desenvolver atitudes, respeitos e cuidados no meio ambiente, mas cabe ao educador nunca 

esquecer de mostrar aos seus alunos, lado a lado as diferenças dos ambientes que estão em total 

equilíbrio e um ambiente totalmente degradado. 

 

Iniciamos nossa reciclagem de ideias; a palavra lixo sempre nos lembra de algo que 

não nos serve para mais nada. Percebemos que não é bem assim, portanto, o que 

produzimos são resíduos que podem ser reaproveitados. (MOURA, 2006, p.35) 

 

  Assim como precisamos reciclar os resíduos, temos que nos descontruir para se 

reconstruir, através de uma análise ativa do nosso consumo e do que é descartado diariamente, 

fazendo que pensamos em preservar o meio ambiente e construindo um pensamento olhando 

para o futuro. 

 

2.6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 

 

 No momento atual existem muitos estudos e pesquisas relacionadas a Educação 

Ambiental, visando transformação da conduta humana com relação ao meio ambiente, 

comportamentos individuais e sociais que geram impactos nos ecossistemas. A prática docente 

no que se constitui a Educação Ambiental é muito importante nesse sentido.  Tem-se notado  

que alguns docentes já se preocupam com essa questão do meio ambiente, com a necessidade 

da EA, pensando em preservar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, enfatizar a importância da 

sustentabilidade, mas por outro lado, há escolas que abordam este assunto, só quando estão em 

datas comemorativas fixadas no calendário escolar, como por exemplo, a semana do meio 

ambiente, dia da Árvore, entre outros, entretanto, isso não mostra que os alunos estejam 

aprendendo ou contribuindo para formação deles nesse sentido. 

 Neste cenário, onde a crise ambiental tem um crescimento desenfreado, enquanto 

educadores, também temos a oportunidade de proporcionar experiências para aprendizagens de 

nossos alunos, salientando alguns aspectos ecológicos e educacionais, referentes a Educação 

Ambiental, no qual podemos orientar dentro da escola, quanto na comunidade e proporcionar 

na formação de cidadãos conscientes em respeito a sustentabilidade, fazendo com que deixem 

a competitividade de lado e pensem em um olhar de futuro na preservação ambiental, na 

sustentabilidade. No que diz a respeito à Educação Ambiental e a sustentabilidade, Jacobi 

(2003) diz o seguinte: 

 
O tema da sustentabilidade confronta-se com o paradigma da “sociedade de risco”. 

Isto implica na necessidade de se multiplicarem as práticas sociais baseadas no 

fortalecimento do direito ao acesso à informação e à educação ambiental em uma 



 

perspectiva integradora. E também demanda aumentar o poder das iniciativas 

baseadas na premissa de que um maior acesso à informação e a transparência na 

administração dos problemas ambientais urbanos pode implicar na reorganização do 

poder e autoridade.  (p.192) 

 

 Este tipo de tema, acaba instigando a sociedade, fazendo com que busque informações 

concretas relacionadas a sustentabilidade e consequentemente, comece a ter uma mudança, um 

olhar renovador que vise proteger a natureza. 

 No âmbito escolar, o aluno traz consigo experiências e informações vividas em seu 

meio, entretanto, a escola tem a função de nortear e transformar estas experiências através da 

Educação Ambiental de forma interdisciplinar, transdisciplinar, para que possa favorecer um 

pensamento ecológico correto, favorecendo a natureza, para que as futuras gerações tenham o 

conhecimento participativo e crítico no assunto. Nesse sentido, vai de encontro ao que Branco 

(1999) diz em relocação a educação ambiental e os cidadãos: 

 

A Educação Ambiental deve assumir responsabilidades, interagindo com dois 

aspectos que se complementam: a sensibilização e a capacitação dos alunos para uma 

tomada de consciência e ações concretas, aquisição de conhecimentos que permitam 

sua integração com a comunidade e compreensão crítica da complexidade desse 

mundo que está aí. A Educação Ambiental é sempre uma educação voltada para a  

construção do futuro (BRANCO, 1999, p. 25). 

 

 

2.7. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARTE E MEIO AMBIENTE  

 

Devido ao aumento da população no território, no planeta terra, há uma necessidade 

de mudanças sobre ações humanas, faz-se indispensável a utilização mais eficaz dos recursos 

naturais, com a intenção de colaborar na prevenção da destruição do nosso planeta.  Na busca 

de respostas, pesquisadores e ambientalistas investigam cada detalhe da degradação do meio 

ambiente e a falta de recursos naturais, pois na maioria das vezes a resposta da natureza diante 

da degradação que a atinge é lenta, mas profunda. Pensando nisso e após falhas do passado é 

fundamental uma avaliação holística em cima de atitudes que podem ser tomadas, isso, no 

sentido de buscar uma restauração daquilo que já foi destruído no planeta e para um futuro 

melhor, uma educação para despertar a consciência dos sujeitos com relação a essa situação 

gravíssima que enfrentamos. Nesse sentido Jacobi afirma:  

 

O desafio que se coloca é o de formular uma Educação Ambiental que seja crítica, 

inovadora, devendo ser acima de tudo um ato político voltado para a transformação 

social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação holística que relaciona o 

ser humano, a natureza e o universo, tomando como referência que os recursos 



 

naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua degradação é o ser humano 

(JACOBI, 2005, p.234). 

 

Com a afirmação de Jacobi fica evidente que esse é um momento de grandes desafios, 

e que a Educação Ambiental é importante não somente para a tomada de consciência a respeito 

da gravidade do momento, no sentido de uma transformação educacional, mental, 

comportamental individual, mas, no âmbito social. Porém, um dos obstáculos para (todos da) 

população, está ligado a falta de educação e de consciência quanto ao destino correto de tudo 

que é descartado de resíduos sólidos, que em grande quantidade acaba sendo destinado 

incorretamente a lixões, aterros e até mesmo, nos locais abandonados. 

Nesse sentido, conforme PARODE, (2010) há que se ter uma ação política quanto a 

situação, mas, também, uma consciência holística que a Educação Ambiental pode evidenciar, 

quanto ao respeito a ligação de todo sistema vivo; ser humano, natureza, cultura, sociedade e 

universo. Qualquer impacto no sistema vivo que está interligado, pode romper com a teia da 

vida no planeta, o que significa que não tem mais como não se preocupar com isso, nem 

tampouco negar o problema. 

Sendo assim, muitas ações diferenciadas são necessárias, por exemplo, para conseguir 

evitar erros de descarte irregular, foi decretada em 2010 a Lei 12.305 que implementa a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que aborda como vai ser gerenciado os resíduos sólidos 

e trata a obrigação de responsabilidade compartilhada para a reversa de resíduos, tratando como 

responsabilidade de todos. De acordo com essa lei, em seu artigo 3º, inciso XV:  

 
Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada;  

 

No que diz a respeito ao assunto dos resíduos, que é de responsabilidade de todos, após 

essa lei, tenta-se diminuir o consumo, usar a reutilização, a reciclagem, melhorar o tratamento 

dos resíduos e a organização final dos rejeitos, mas há muito que fazer ainda. Nesse sentido a 

Educação é essencial, a Educação Ambiental e a Ecopedagogia podem auxiliar nesse processo. 

Para Barbosa (2008), a concepção de educação, desde o século XX, já passou a ser 

repensada, para o ensino em Arte começou a dar espaço a concepções sócio-construtivas, ou 

seja, está muito ligada as situações que envolvem a sociedade, a natureza e a cultura, o que 

deixa evidente que existe uma preocupação nesse sentido, principalmente de que a Arte e a 

Educação são muito importantes na formação dos sujeitos desde a infância, no Ensino 



 

Fundamental e outros níveis para uma consciência ampliada a respeito da questão do meio 

ambiente. Nos estudos de Boiko e Zamberlan (2001), tudo isso também fica evidente, pois suas 

teorias se fundamentam nos resultados das interações sociais, da linguagem e da cultura e na 

evolução do psiquismo humano.  

Trabalhar com Arte nesse sentido, de acordo com Parode (2007) a partir da proposta 

de uma Educação Ambiental é muito importante, pois oportuniza a consciência do que 

denomina “Princípio Biocósmico”. Enfatizar a questão do meio ambiente no cotidiano da sala 

aula, pode fazer total diferença na formação dos sujeitos. As obras geradas com materiais 

recicláveis pelos alunos são muito significativas, através do processo artístico oportunizados 

em aulas de Arte, podem ressignificar os processos de vida e ampliar suas consciências. O papel 

dos professores de Arte é fundamental nesse sentido, sendo que, o educador tem a função de 

mediar os processos. Para oportunizar aprendizagens através de metodologias de ensino. 

Conforme Freire (1996):  

 

Na formação dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de ontem que se pode melhorar a próxima 

prática. O próximo discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem que ser de tal 

modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu “distanciamento” 

epistemológico da prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao 

máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência ganha da prática 

em análise e maior comunicabilidade exercem em torno da superação da ingenuidade 

pela rigorosidade. Por outro lado, quanto mais me assumo como mudar, de promover-

me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. 

Não é possível a assunção que o sujeito faz de si numa certa forma de estar sendo sem 

a disponibilidade para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente 

sujeito também (FREIRE, 1996, p.10). 

 

Na formação de professores fica evidente, conforme (FREIRE, 1996), que sempre é 

necessário avaliarmos nossas práticas enquanto educadores, pensarmos criticamente a prática, 

Conforme Parode (2010), avaliarmos nossas metodologias de ensino em sala de aula, também 

é importante para verificar se estão fazendo sentido no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. Certamente que essa reflexão crítica é muito importante e pode gerar um impacto na 

formação dos alunos, pois a prática docente, o papel do professor é importante na formação dos 

educandos. E se for necessário o professor (a) mudar para melhoramento do exercício da 

docência e a fim de não gerar prejuízo aos alunos(as), deverá fazê-lo. 

 

2.8. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ARTE E MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 



 

A docência em Educação Ambiental a partir da Arte, com a utilização de materiais 

recicláveis é instigante. No livro Arte Moderna, Argan (1992) defende a utilização de materiais 

descartáveis, recicláveis, para serem utilizados na Arte. Para o autor, o que foi recolhido e 

combinado nas obras do artista plástico Kurt Schwitters 4(1887-1948), que utilizava a técnica 

de colagem cubista, foram tirados por já terem realizado os seus papéis e não apresentava mais 

nenhuma utilidade. Este tipo de ação buscou expressar, evidenciar que não havia uma barreira 

entre materiais do mundo e o espaço da Arte, que não existe separação entre os objetos do 

mundo e o espaço da Arte, “de modo que, as coisas da realidade podem passar para a pintura 

sem alterar sua substância” (p. 359). Além disso, Argan (1992) defende a utilização desses 

materiais afirmando que:  

 
Não há nada de lastimável ou patético no gesto de recolhê-las, e não porque este venha 

a revelar alguma da sua beleza secreta e ignorada.  Mas, por serem coisas ‘vividas’, 

comporão no quadro, com outras coisas   igualmente ‘vividas’, uma relação que não 

é a consecutiva lógica de uma função organizada, e sim a trama intrincada e, no 

entanto, claramente legível da existência. Ou, talvez, do inconsciente que, como 

motivação profunda, determina o fluxo incoerente da vida cotidiana (p.360). 

 

Em vários momentos da história, a humanidade vem utilizando o meio ambiente como 

forma de inspiração para elaboração e criação de obras artísticas e como fonte de conhecimento 

para todos os momentos. No entanto, Arte e Meio Ambiente conseguem ressaltar a função da 

Arte como linguagem, no qual pode transmitir e divulgar sentimentos e conceitos culturais. 

Segundo o artigo Arte e Educação no Brasil, de Ana Mae Barbosa: 

 
Nossa concepção de história da Arte não é linear, mas pretende contextualizar a obra 

de arte no tempo e explorar suas circunstâncias. Em lugar de estar preocupado em 

mostrar a então chamada evolução das formas artísticas através dos tempos, 

pretendemos mostrar que a arte não está isolada de nosso cotidiano, de nossa história 

pessoal. Apesar de ser um produto da fantasia e da imaginação, a arte não está 

separada da economia, política e dos padrões sociais que operam na sociedade. Ideias, 

emoções, linguagens diferem de tempos em tempos e de lugar para lugar e não existe 

visão desinfluenciada e isolada. Construímos a História a partir de cada obra de arte 

examinada pelas crianças, estabelecendo conexões e relações entre outras obras de 

arte e outras manifestações culturais (BARBOSA, 1988, p.167). 

 

 

Como podemos perceber, a Arte se associa aos problemas sociais da humanidade ao 

longo dos anos. Na época atual, as questões ambientais é um dos assuntos mais comentados em 

decorrer dos resultados preocupantes de pesquisas e da falta de ações para diminuir as ações 

 
4 Kurt Schwitters, foi um artista plástico, poeta, pintor e escultor alemão, além de ter se aventurado por outras 
artes. Conhecido do grande público atualmente, principalmente, por suas colagens, foi, no entanto, um multi-
artista que inventou a arte de instalações artísticas e precursor da chamada Nova Tipografia 



 

ilegais contra ao meio ambiente. Diante desse cenário, de falta de interesse em construção de 

políticas públicas para a grande dimensão de produtos descartáveis, algumas ações e atividades 

são desenvolvidas para minimizar e dar um novo destino a esses materiais. 

Na época atual, alguns artistas constroem obras de grande expressividade, utilizando 

qualquer tipo de material descartável e entre eles destaco o brasileiro Jaime Prades,5 no qual 

fez parte da geração anos 80, que revolucionou e iniciou a adoção da rua para seus trabalhos 

artísticos e que proporcionou a outros artistas, novos conceitos de linguagem artística. Prades 

inventou a frase que despertou a inquietação em todos, no qual dizia: “O planeta não é uma 

lixeira. A sua riqueza que é o lixo!”. 

 

2.9. ECOPEDAGOGIA 

 

A questão ambiental segundo Gutierrez (2005), transformou-se em uma causa social 

cidadã que convoca muitos grupos voluntários em nível local, nacional, regional e global, cuja 

força política conseguiu por sua vez, interessar vários atores sociais tais como, autoridades 

locais, parlamentares, artistas, educadores, trabalhadores, camponeses, enfim, jovens, mulheres 

entre outros. No entanto, depois de duas décadas de ativismo ambiental, percebeu-se que a 

prática teve pouco, ou muito pouco, a ver com a teoria sustentada. Na contradição entre os 

valores defendidos e o comportamento cotidiano, separam-se a vida dos indivíduos e a das 

instituições. Essa incoerência entre as teorias defendidas e a cotidianidade vivida manifesta com 

clareza que a consciência cidadã e a educação referente à questão ambiental não tem sido 

suficientemente pedagógicas e transformadoras. 

Sendo assim, podemos dizer que o termo Ecopedagogia é um assunto novo, que ganha 

força no meio da crise ambiental que se constitui no planeta. A Ecopedagogia também pode ser 

conhecida como Pedagogia da Terra ou até mesmo, como uma Educação Sustentável, que 

apareceu como um compromisso de auxiliar na formação de cidadãos sustentáveis, assim como 

diz Moacir Gadotti (2010), ao escrever a Carta da Ecopedagogia em defesa de uma pedagogia 

da Terra (Minuta de discussão - Movimento pela Ecopedagogia): 

 

3. A sustentabilidade econômica e a preservação do meio ambiente dependem também 

de uma consciência ecológica que está na educação. A sustentatibilidade deve ser um 

princípio interdisciplinar reorientador da educação, do planejamento escolar, dos 

sistemas de ensino e dos projetos político-pedagógicos da escola. Os objetivos e 

 
5 http://www.jaimeprades.art.br/?area=5&sec=403&item=179 



 

conteúdos curriculares devem ser significativos para o(a) educando(a) e também para 

a saúde do planeta. (Anexo 2, p.75) 

 

            A Ecopedagogia está sendo considerada um movimento, que cresceu após o 1º Encontro 

Internacional da Carta da Terra na Perspectiva da Educação em 1999 na cidade de São Paulo e 

no I Fórum Internacional sobre Ecopedagogia realizado em Porto, Portugal em 2000.  

 Nestas reuniões foram formuladas as concepções que norteiam este movimento em prol 

do meio ambiente que está escrito na chamada “Carta da Ecopedagogia”, que elenca alguns 

conceitos, defendendo uma Pedagogia da Terra na Educação:  

 

1. O planeta como uma única comunidade. 

2. A Terra como mãe, organismo vivo e em evolução. 

3. Uma nova consciência que sabe o que é sustentável, apropriado, o faz sentido para 

a nossa existência. 

4. A ternura para com essa casa. Nosso endereço é a Terra. 

5. A justiça sócio-cósmica: a Terra é um grande pobre, o maior de todos os pobres. 

6. Uma pedagogia biófila (que promove a vida): envolver-se, comunicar-se, 

compartilhar, problematizar, relacionar-se entusiasmar-se.  

7. Uma concepção do conhecimento que admite só ser integral quando compartilhado. 

8. O caminhar com sentido (vida cotidiana). 

9. Uma racionalidade intuitiva e comunicativa: afetiva, não instrumental. 

10.Novas atitudes: reeducar o olhar, o coração. 

11.Cultura da sustentabilidade: ecoformação. Ampliar nosso ponto de vista. (Gabotti, 

2010, p.20) 

 

 Após os dois encontros citados acima, a Ecopedagogia começa a ganhar mais destaques 

e sai de uma simples novidade e passa ser um assunto abordado tanto na educação, quanto em 

políticas públicas, por todos aqueles que pensam de alguma forma contribuir para um futuro 

melhor e um destino correto a tudo que se descarta.  

Nesse sentido, a Ecopedagogia chega a ganhar espaço, mas ainda precisa ser notada de 

forma concreta e ser mostrada na prática, para isto o Instituto Paulo Freire6 manifesta o interesse 

em abordar as ações educativas através de práticas no qual são chamadas de “Movimento pela 

Ecopedagogia”. 

  

 
6 https://www.paulofreire.org/component/finder/search?q=ecopedagogia&Itemid=101 



 

 

3.PROCESSO METODOLÓGICO 

 

  A pesquisa bibliográfica que se constituiu a partir do levantamento de diversos aportes 

teóricos ao longo do ano de 2020, (de março a dezembro), procura explicar a partir de 

referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações, teses e sites, o problema 

levantado, referente as questões ambientais, educacionais, sociais, na relação da Arte, com a 

Educação Ambiental e a Ecopedagogia, enfatizando a questão dos materiais recicláveis que 

podem ser utilizados em aulas de Arte no Ensino Fundamental.  

O intuito do estudo foi conhecer e analisar as contribuições científicas e culturais a 

respeito do tema, a fim de oportunizar reflexão e compreensão a respeito do problema de 

pesquisa. Em alguns setores das ciências humanas, a pesquisa bibliográfica, de acordo com 

CERVO (2007), quando é realizada com o intuito de recolher informações acerca de um 

problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer experimentar, 

a pesquisa bibliográfica constitui parte da pesquisa descritiva ou experimental.  A pesquisa 

bibliográfica é meio de formação por excelência e constitui o procedimento básico para os 

estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do “estado da arte” sobre determinado 

tema. 



 

ANÁLISE E DISCUSSÃO    

 

 A pesquisa qualitativa aqui apresentada para conclusão dessa etapa da pós-graduação é 

uma pesquisa bibliográfica, realizada durante o período de março a dezembro de 2020. Os dados 

para análise e discussão foram obtidos e articulados, após muitas leituras, aprofundamento de 

estudo em aportes teóricos, sendo assim, se constitui a partir de buscas em artigos, sites, 

dissertação, tese e livros sobre o tema Arte- Educação, Educação Ambiental e Ecopedagogia, 

sua importância na formação, no ensino e na aprendizagem desde o Ensino Fundamental, para 

consciência a respeito da preservação do meio ambiente, da biodiversidade e da 

sustentabilidade.  

 A realização da pesquisa mostrou que diversos autores, a partir de seus aportes teóricos, 

aqui apresentados demonstram uma preocupação muito grande com a questão do meio 

ambiente, com a crise ambiental que atravessamos na contemporaneidade, estão em defesa 

dessa causa chamando atenção para as ações, políticas, alternativas emergentes, assim como, 

para que mais pessoas possam refletir a respeito, para que possam se engajar nessa causa, 

ampliar suas consciências e se dar conta da importância do mesmo.  

           Os aportes teóricos utilizados nessa pesquisa elucidam ainda, a importância da Arte, da 

Educação Ambiental, da Ecopedagogia, da interrelação das mesmas, para formação de uma 

cidadania planetária. Ressaltando também, que para preservar o meio ambiente é necessário a 

utilização dos materiais recicláveis, para tanto são necessárias mais educação e consciência, o 

que evitaria a falta de respeito quanto ao descarte dos resíduos, que estes não podem ser jogados 

de forma incorreta, de qualquer jeito, no meio ambiente. 

A análise mostrou também, que diversas leis ambientais foram criadas antes da 

Constituição Federal em 1988, como a Lei 6.938/81 que trata da Política Nacional do Meio 

Ambiente, que estabeleceu que os níveis de ensino deveriam incluir Educação Ambiental nas 

escolas, mas só lá em 2012 a Educação Ambiental entrou definitivamente como tema 

transversal ou em forma de conteúdo através das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica (DCN’s). 



 

 Autores como Loureiro (2003) e Moura (2006) defendem que a Educação Ambiental é 

um caminho para buscar uma solução consciente e respeitosa, onde todos possam conhecer a 

realidade atual dos problemas que envolvem o meio ambiente e que não se pode deixar de lado 

essa questão tão emergente, por se tratar da vida de todos nós, da vida de todo ecossistema de 

um planeta, onde os erros poderão afetar a todos que vivem nele e as futuras gerações. 

Nesse sentido, é necessário educar a todos.    A pesquisa mostrou ainda, a importância do 

surgimento do termo Ecopedagogia, relatado por Gadotti (2010) podendo ser chamado também, 

de Pedagogia da Terra, unindo educação e sustentabilidade, com a intensão de educar a 

humanidade, defender o meio ambiente e ensinar a reutilizar materiais e produtos. Através da 

compreensão da Ecopedagogia em defesa da Terra e de que pode auxiliar a todos sobre a 

sustentabilidade, assim como, na formação de uma cidadania planetária, evidencia-se, também, 

a Arte, que possibilita e ensina através de linguagens e expressões artísticas em aulas no Ensino 

Fundamental, a utilização de produtos descartados, que podem ser reutilizados como matéria 

prima para manutenção e preservação do meio ambiente.  

               O objetivo é instigar a educação nesse sentido, desde o início da formação da criança, 

fazer com que se diminua um pouco o consumo, no sentido da compra de outros materiais que 

são utilizados para produção artística no ambiente escolar. Sendo assim, a reutilização de 

resíduos recicláveis em ambientes escolares, tem um papel importante de conscientização, 

formação e aprendizagem de todos na exploração de diversos materiais. Parode (2010) traz a 

importância do papel do (a) professor (a) no que diz respeito a interação com o (a) aluno (a), 

no processo de criação e construção das metodologias necessárias para o ensino e a 

aprendizagem dos mesmos. Os alunos(as) devem ser acompanhados(as) no processo, o(a) 

professor(a) deve estar lado a lado, numa troca de saberes, mas sempre respeitando a realidade 

do aluno, seu tempo e seu processo de construção de conhecimento. Até porque, indo ao 

encontro da concepção da Barbosa (1988) a Arte não é linear e está em constante mudança, o 

processo artístico é diferenciado no espaço e no tempo. 

  Ao relacionar a Arte e o meio ambiente na pesquisa, podemos perceber que não estão 

distantes um do outro, conforme relata Barbosa (2008), e Parode (2010), a concepção de 

educação atual já está sendo repensada e que o com essas mudanças na educação, o ensino de 

Arte passa a ser extremamente significativo nos processos de geração de conhecimento, 

ampliação da consciência dos sujeitos, de maneira criativa, ligado ao meio ambiente, um local 

de formação e aprendizagem imprescindível em todos os níveis do ensino fundamental e em 

muitos outros.  



 

 No sentido de buscar alternativas para o destino correto de matérias recicláveis, se utiliza 

a ideia de utilização de materiais recicláveis nas aulas de Artes, para composição das obras 

artísticas criadas pelos alunos do Ensino Fundamental, sendo necessário um espaço adequado, 

um Ateliê de Arte nas escolas, uma concepção de prática usada nas escolas de Reggio Emilia e 

relatadas por Gandini (2012), que afirma que este espaço é rico em recursos e aberto a 

aprendizagem das crianças, espaço que deve ter um(a) professor(a) formado em Arte para 

auxiliar no processo de aprendizagem.  O mais importante é considerar que o Ateliê de Arte 

pode ser uma ideia inovadora para se utilizar no espaço escolar, para as aulas de Educação 

Ambiental e também, para incentivar o uso de materiais recicláveis, que pode ir de encontro a 

temas atuais, conscientização sobre descartes dos resíduos no meio ambiente.  

  

  



 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O artigo teve como objetivo pesquisar a relação entre Arte, educação e meio ambiente, 

no sentido de destacar a importância da Arte na Educação, na formação humana, destacando, 

principalmente, a relação da Arte com a Educação Ambiental, sua importância para ampliação 

da consciência dos sujeitos no sentido de preservação do meio ambiente. Além disso, a pesquisa 

bibliográfica destaca a questão da reciclagem, a utilização de materiais recicláveis nas aulas de 

Artes no Ensino Fundamental, assim como, a importância do papel do professor (a) e do atelier 

no processo.  

A pesquisa oportunizou conhecimentos, gerou saberes e possibilitou a descoberta de que 

artistas e docentes podem andar lado a lado, e/ou podem ser a mesma pessoa em busca de uma 

formação consciente, tanto dos alunos do Ensino Fundamental, a partir das aulas de Artes com 

reciclagem, quanto das pessoas na sociedade, na cultura como um todo. Enfatizando a questão 

do destino dos resíduos recicláveis, que são descartados de forma irregular ou regular na 

contemporaneidade. A importância da Ecopedagogia para construção de uma cidadania 

planetária. 

Constatou-se também, que ambos utilizam um ambiente específico chamado de ateliê, 

para que possam comportar e organizar todo o tipo de material. O conceito de ateliê surgiu na 

Itália, nas escolas de educação infantil da cidade de Reggio Emília, no qual um docente é 

mediador das propostas de atividades, para a utilização de materiais que vinham do meio 

ambiente e de reciclagem para a criação artística das crianças. 

Já no Brasil, essa proposta de reutilização de materiais é vista mais por artistas, no qual 

buscam na rua grande inspirações e até parte de seus materiais para criar e recriar obras 

artísticas, que causem impactos crítico a sociedade, como por exemplo as obras de James 

Prades, Kracjberg, também, Parode, Arte-educadora, destacando a arte Efêmera e Provera (Arte 

conhecida como Arte pobre, com raiz italiana, que se utiliza de materiais do meio ambiente, 

reciclagem de materiais). Além desses artistas, existem muitos outros, que enfatizam essas em 

suas obras, questões sociais, ambientais e os impactos que essas geram na natureza, cultura, 

sociedade, e o universo como um todo. 

As situações aqui destacadas, que envolvem Arte-educação e meio ambiente, artistas e 

educadores tem um cunho de ação ambiental, que enfatizam a importância da consciência 

ambiental e que pode ser perfeitamente adotado por todos, pode ser uma ação de baixo custo 

que até mesmo pode ajudar na reutilização do que foi ou seria descartado, oportunizando um 



 

novo destino, consequentemente, a preservação da natureza, além disso, a transformação do 

lixo em Arte.  

Outra questão que deve ser ressaltada é o aumento da população territorial e a falta de 

cumprimento de políticas públicas para o destino final dos resíduos sólidos, após o consumo 

esse tipo de obstáculo faz com que a população não tenha consciência, nem uma conduta 

adequada frente a situação gravíssima do meio ambiente, do planeta terra. Sendo assim, outras 

condutas precisam ser efetivadas, referentes as políticas de Estado, políticas públicas e 

educacionais que também exijam ações diferenciadas, que possibilitem transformações nas 

ações da humanidade com relação ao meio ambiente, que permitam um olhar mais atencioso 

para o futuro, ações concretas referentes a preservação dos ecossistemas enfatizando também, 

a importância da sustentabilidade para vida do planeta, para manutenção da teia da vida. 

Por fim, espero que essa pesquisa não se esgote nesse artigo, pois é apenas um ensaio 

crítico, reflexivo, a respeito dessa problemática emergente, de uma das maiores crises que 

atravessamos nesse momento do século XXI, que com certeza pode ser considerada a mais 

impactante. Também, que de uma maneira ou outra, as discussões aqui evidenciadas tenham 

contribuído no sentido de despertar a consciência, gerar um olhar diferenciado sobre o assunto 

e as propostas aqui apresentadas, referentes a Arte, a Educação Ambiental, a Ecopedagogia e o 

meio ambiente, instiguem novas possibilidades de ressignificar o processo que envolve esse 

problema tão sério na contemporaneidade. 
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