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Resumo

Difundir conhecimentos acerca de temas frequentemente abordados na atualidade,  como a

correta  utilização da água é  de suma importância  para o desenvolvimento  da consciência

ambiental em públicos infanto-juvenis. Este relato objetiva mostrar a metodologia aplicada ao

público infantil, cuja a faixa etária varia de 5 a 12 anos, da comunidade do Serrote do Piaba,

distrito  de  Sobral-CE,  onde  o  Time  Enactus  UVA Sobral  realiza  o  seu  projeto  SerTão

Sustentável,  durante  ação  intitulada  SerTão  Saudável.  A metodologia  conta  com  ações

interativas, lúdicas e com a realização de atividades que comprovam a efetividade do que foi

realizado.  Mostrou-se exitosa e espera-se que a mesma seja adaptada para diversos temas

ambientais, empoderando cada vez mais crianças.
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Abstract

Spreading knowledge about  topics  frequently addressed today, such as  the  correct  use of

water  is  of  paramount  importance  for  the  development  of  environmental  awareness  in

children's public. This report aims to show the methodology applied to children, whose age

range varies from 5 to 12 years, from the community of Serrote do Piaba, Sobral-CE district,

where Time Enactus  UVA Sobral  carries  out  its  SerTão Sustentável  project  during action

entitled SerTão Saudável. The methodology counts on interactive, playful actions and with

the accomplishment of activities that prove the effectiveness of what was done. It has proved

successful and is expected to be adapted to various environmental issues, empowering more

and more children.

Palavras-chave:  sustainability; educational intervention; childen; learning.
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INTRODUÇÃO

O Time Enactus  Universidade  Estadual  Vale  do Acaraú  implantou há dois  anos  o

projeto “SerTão Sustentável”  na comunidade Serrote do Piaba,  localizada no Setor VI do

distrito  de  Bonfim,  em  Sobral,  no  Ceará.  O  projeto  tem  por  indagações  “que  filhos

deixaremos  para  esse  planeta?  ”  e  “quais  os  valores  e  atitudes  desejamos  multiplicar?”,

levando-nos sempre a refletir sobre o desenvolvimento das gerações futuras e construção de

comunidades  sustentáveis  a  partir  da promoção do empreendedorismo social,  preservação

ambiental  e  empoderamento  comunitário,  que  vai  de  encontro  aos  conceitos  de

desenvolvimento sustentável, conceito bastante difundido atualmente no mundo. 

Visto  isso,  uma parte  das  ações  desenvolvidas  pelo  projeto  têm as  crianças  como

protagonistas  objetivando  o  desenvolvimento  da  criticidade  sobre  os  problemas  sociais  e

ambientais que as cercam. Com o objetivo de reafirmar o empenho do Time e da comunidade

nas ações pretendidas, realizou-se o “SerTão Saudável”, evento de caráter integrativo em que

várias ações foram realizadas concomitantemente visando o bem-estar da comunidade. Para

este  evento,  além  dos  serviços  ofertados  por  profissionais  da  saúde  e  da  realização  de

palestras, atividades para o público infantil da comunidade foram programadas com intuito de

abordar temas ambientais e sociais de forma educativa e interativa acerca do local que elas

residem e estudam, realizando uma análise da consciência socioambiental das crianças tendo

como embasamento as observações e questionamentos feitos por elas.  

Este trabalho objetiva relatar a atividade realizada com os alunos da Escola Agrícola

da comunidade Serrote do Piaba durante o evento e descrever a efetivação do aprendizado,

bem  como  tornar  pública  a  importância  da  realização  de  intervenções  educativas  sobre

sustentabilidade  nas  quais  tanto  o  público  como  os  intermediadores  sejam  impactados

diretamente.

OBJETIVO

Relatar a efetividade e analisar o impacto de se realizar intervenções educativas com

temáticas sustentáveis em que as crianças sejam protagonistas e ressaltar a importância dessas

atividades para o aumento da consciência psicossocial das crianças, prospectando que elas

desenvolvam uma consciência ambiental e deem continuidade e aplicação aos conhecimentos

adquiridos.
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METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência descritivo acerca do momento realizado com os

alunos da Escola Agrícola da comunidade Serrote do Piaba, que possuem faixa etária de 5 a

12 anos, durante evento realizado pelo Time Enactus Universidade Estadual Vale do Acaraú

denominado “SerTão Saudável” na manhã do dia 17 de março de 2018. O relato pôde ser feito

a  partir  da  preparação  e  observação  do  andamento  das  atividades,  assim  como  do  pós-

momento, com a avaliação da efetividade do aprendizado. 

Planejadas  e  executadas  por  3  membros  do  time,  as  atividades  contemplaram  25

crianças,  das quais 14 eram meninas  e 11 eram meninos,  que protagonizaram da seguinte

forma: as atividades iniciaram-se com um momento de acolhida, com um leve alongamento,

para que elas ficassem mais dispostas para as atividades que foram realizadas; um pequeno

bate papo foi iniciado para que cada criança dissesse o seu nome, a sua idade, como tinha sido

a semana e se estava bem, com o objetivo de estabelecer vínculo uns com os outros e com a

equipe  que  estava  coordenando,  facilitando  as  próximas  etapas;  logo  após,  deu-se

prosseguimento à atividade, sendo o material utilizado como mediador para a aprendizagem o

livro “Splash! A água”, que faz parte da coletânea “Cuidando do seu planeta” com autoria de

Núria e Empar Jiménez e Rosa M. Curto, da editora Ciranda Cultural. As temáticas abordadas

e levadas à discussão ao longo da história são: a dificuldade do acesso à água, a porcentagem

deste  recurso  que  cobre  o  planeta,  as  estações  de  tratamento,  a  importância  e  como

economizar a água, as suas propriedades e o seu ciclo. 

Os  três  membros  do  time  que  coordenaram  o  momento  prepararam  a  leitura

anteriormente para que ela ganhasse dinamismo utilizando instrumentos como globo terrestre,

copo transparente com água, escova de dentes, baldes, regadores, balde de lixo e diversos

efeitos  sonoros  como  de  cachoeira,  de  descarga  e  de  chuva.  Esses  recursos  auxiliam na

condução do momento e prendem a atenção das crianças, ajudando a fixar as informações e

tornar o aprendizado efetivo, além de desenvolver o raciocínio, aprimorar a memória e elevar

a imaginação.

A atividade de leitura interativa finalizou-se e deu-se início a nova atividade. Foram

distribuídos pincéis, lápis de cor, tintas, recortes, massinhas e folhas A4 para que as crianças,

com esses materiais, pudessem demonstrar o que aprenderam com o livro e o que poderiam

fazer para economizar água. A maioria delas escolheu a folha A4 e o material de pintura.  Ao

finalizarem, cada uma delas pegou o seu desenho e “estendeu” em um varal de barbante com
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pregadores, podendo assim, expor e conversar com os colegas sobre a significação pessoal

que a história teve.

RESULTADOS

Ao adaptar a história contada para a realidade da criança e fazer uso de instrumentos

lúdicos que despertassem a imaginação, a criança deixou de ser passiva e passou a assumir

protagonismo,  e  sentindo-se  parte  da  história,  a  concentração  e  o  empenho  para  a

aprendizagem aumentaram.

 O  mediador  escolhido  também  foi  de  suma  importância,  pois  possibilitou  aos

espectadores instrução correta sobre conceitos como sustentabilidade, economia e importância

da água e como praticá-la dentro do cotidiano. Observou-se que o conteúdo foi absorvido e

compreendido da maneira correta após a realização da atividade de pintura, alcançando de

forma completa o objetivo da atividade já que, a partir da análise dos desenhos, observou-se

que o aprendizado adquirido ao longo da atividade será permanente. 

A efetividade da ação pode ser percebida com a entrevista que uma das crianças deu

entrevista  um repórter  local  que estava  fazendo a  cobertura  do evento,  na  qual  a  mesma

relatou: “Eu gostei muito, gostei das brincadeiras de desenhar, das historinhas, eu aprendi

que  se  deve  economizar  água. ”  A metodologia  utilizada,  portanto,  mostrou-se  efetiva,

observou-se que as crianças foram participativas, fizeram perguntas e comentários que foram

frutos do seu conhecimento de mundo até  então.  Quanto ao impacto,  calcula-se para esta

comunidade que cada núcleo familiar seja composto por quatro pessoas além das 25 crianças

que participaram da intervenção educativa, totalizando 100 pessoas indiretamente impactadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de sociedades sustentáveis deve ser alicerçada na prática de intervenções

educativas  com  crianças  em  idade  escolar,  os  assuntos  devem  ser  abordados  de  forma

dinâmica, para despertar interesse e para potencializar o aprendizado. 

É  de  suma  importância  fazer  a  abordagem  de  maneira  que  a  criança  se  sinta

protagonista e ajude a construir o momento, para que ela tome posse do que for repassado,

podendo  intervir,  assim,  no  cotidiano  de  outras  pessoas,  repassando  o  conhecimento  que

adquiriu com as atividades ao observar, por exemplo, uma situação de desperdício ou falta de
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cuidado com o meio ambiente. A atividade realizada é replicável e, se houver necessidade, há

possibilidade de adaptação para abordagem de outros temas, aplicando a mesma metodologia.
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