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Resumo 

O consumo exagerado tem se ampliado cada vez mais na sociedade contemporânea e é, 
por conseguinte, alvo de preocupação crescente. As pessoas tentam preencher suas vidas 
com coisas descartáveis, o que implica o estabelecimento de uma sociedade com altos 
índices de depressão e diversos problemas relacionados com a saúde psicológica. É fato 
que esse consumismo tem elevado o descaso com o cuidado da natureza devido à 
exploração dos recursos naturais para produção de tantos bens de consumo. Nesse sentido, 
com o objetivo de promover ações de educação socioambiental que levassem à reflexão 
sobre essa temática, foram realizadas oficinas, que integram um projeto de extensão da 
Universidade de Passo Fundo,  que, a partir  do resgate da autoestima e da transformação 
de materiais recicláveis em objetos de arte, buscaram a valorização do sentimento de “ser” 
de cada um dos participantes. As atividades foram realizadas na instituição denominada 
Centro Juvenil Mericiano (CEJUME), com crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, 
envolveram reflexões, discussões, atividades práticas, e, ainda, proporcionaram aos 
participantes a descoberta de suas potencialidades, sensibilizando-os para a importância e a 
contribuição de cada um no cuidado de si e do ambiente.  
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Introdução 

O presente artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados das 

oficinas realizadas no Centro Juvenil Mericiano (CEJUME), atividades que integram 

o projeto de extensão denominado Boas Práticas Educação e Meio Ambiente 

Saudável, em conjunto com a Cáritas e o Cetap. O projeto proporciona a integração 

e a troca de saberes entre bolsistas de diferentes áreas do conhecimento, 

desenvolvendo oficinas que possibilitam o diálogo, a reflexão e a vivência de 

práticas que levem ao cuidado e a valorização de si mesmo e do meio em que se 

vive como um todo. Olhando para a sociedade atual, nota-se uma preocupação cada 

vez maior com a sustentabilidade e a busca das pessoas por uma valorização do ser 
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humano, pois doenças como a depressão são cada vez mais comuns em uma 

sociedade que está repleta de pessoas consumistas, que, “cheias” do descartável, 

estão “vazias” de humanidade, de valores, de cuidado, de autoestima e de 

responsabilidade com o futuro do planeta. 

O tema escolhido vem ao encontro do desafio de buscar alternativas e 

práticas que possibilitam um resgate da importância e do valor que cada indivíduo 

tem na sociedade e que cada ser humano tem no mundo, valorizando, dessa forma, 

a autoestima e, por conseguinte, o potencial de cada um.  Descobrir-se e valorizar-

se como ser humano é fundamental para o processo de mudanças para um mundo 

mais humano, assim as oficinas realizadas focaram-se no seguinte objetivo: 

acreditar em si e no seu potencial para fazer a diferença em uma sociedade de 

pessoas iguais, que se esqueceram do verdadeiro valor do ser humano e do quão 

essencial é a natureza para a nossa sobrevivência. 

  

Leitura da realidade/diagnóstico 

 

Olhando para a atualidade, percebe-se que a busca por um mundo que seja 

mais justo e humano sempre fez parte dos anseios da humanidade. Hoje, muito se 

fala e discute sobre vida saudável e sobre sustentabilidade. As pessoas vivem na 

correria e o lucro nunca foi tão visado, porém, as consequências dessa busca pelo 

ter já são muito latentes. O meio ambiente tem demonstrado quão despreocupados 

estão os seres humanos com o estado em que ele se encontra. Exploram, retiram, e 

parece não considerar que um dia a fonte se esgota. Tal esgotamento, inclusive, já 

dá sinais evidentes de aproximação. Além disso, há que se considerar que a  

sociedade contemporânea tem caráter  extremamente consumista, o que implica, 

diariamente, a geração de   milhões de toneladas de lixo. Tal situação conduz a um 

importante questionamento: o que o ser humano está fazendo para que 

efetivamente tenha um futuro? Nessa reflexão, deve-se reconhecer que reciclar, 

reaproveitar, racionar e preservar, são palavras cada vez mais importantes ao nosso 

vocabulário, à nossa prática, nossa realidade e ao nosso futuro. 

A preocupação das pessoas gira cada vez mais em torno do ter, aliás, muito 

mais do que do ser, e a depressão, a falta de sentido, de estima, são as principais 

queixas nos consultórios de psicologia e psiquiatria, que estão sempre cheios e cada 

vez com mais pacientes. 



Dessa forma, os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes 

têm um grande desafio: o que e como fazer para que esses menores não se tornem 

adultos consumistas e depressivos, despreocupados com o cuidado para com o 

meio ambiente? Esse desafio é uma preocupação constante especialmente dos 

educadores, pois a escola e os espaços educativos são lugares privilegiados para se 

buscar estratégias e alternativas para sensibilizar sobre todas essas escolhas 

erradas que a humanidade vem fazendo. É aí que se pode mostrar aos indivíduos 

que ser é fundamentalmente mais importante do que  ter, e que criar essa cultura e 

essa consciência é urgente. 

Paulo Freire, como importantíssimo educador e defensor da importância do 

ser, destaca, em sua obra Pedagogia da Autonomia: 

 

Meu direito à raiva pressupõe que, na experiência histórica da qual 

participo, o amanhã não é algo pré-dado, mas um desafio, um problema. A 

minha raiva, minha justa ira, se funda na minha revolta em face da 

negação do direito de “ser mais” inscrito na natureza dos seres humanos 

(1995, p.75). 

 

 Freire deixa muito claro, por conseguinte, que é direito do ser humano “ser 

mais”, e que este “ser” é um sujeito de mudanças, pois o futuro depende das 

atitudes de cada indivíduo. É este “ser mais” que deve ser apresentado e 

incentivado principalmente nas crianças e adolescentes. Assim, os  educadores têm  

o dever de revoltar-se contra tudo aquilo que possa diminuir o ser humano, o dever 

de fazer tudo o que esteja ao seu  alcance para que seus educandos 

verdadeiramente  “sejam mais”. É justamente esse valor fundamental que a 

sociedade, através do consumismo e da busca incessante pelo ter, nega a si 

mesma.  

Nessa perspectiva, estratégias que visem à descoberta do próprio valor e de 

potencialidades são fundamentais para o processo de sensibilização e mudança em 

relação à autoestima, ao cuidado de si, e, consequentemente, ao cuidado com tudo 

aquilo que cerca cada indivíduo. A adolescência, por si, já é um período conflituoso 

e repleto de mudanças. É nessa fase que o indivíduo busca mais bruscamente 

firmar sua identidade, e, sendo assim, é nesse tempo que se pode/deve sensibilizar 

para que o potencial do ser possa aflorar e contribuir para a formação de um adulto 

sujeito de mudanças e responsável pelo cuidado de si mesmo e com o planeta. 



Portanto, retornando às palavras de Paulo Freire, “ser mais” é algo inscrito na 

natureza dos seres humanos e ninguém deve se contentar em ser menos, como a 

sociedade e o capitalismo tão severamente impõem que sejamos, e os educadores, 

como principais responsáveis em transmitir e construir o conhecimento, devem ser 

os defensores e propulsores desse direito. 

 

Estratégias de implementação 

 

Com a preocupação de sensibilizar e incentivar para o cuidado consigo 

mesmo e com o meio ambiente, buscando desenvolver a autoestima, foi 

desenvolvida, nos meses de agosto a dezembro de 2013, a oficina de artes lúdicas, 

que teve como objetivo resgatar a autoestima dos participantes, assim como 

proporcionar a descoberta de suas potencialidades, transformando em arte materiais 

que seriam descartados e originariamente considerados lixo,  ação que oportuniza 

uma reflexão sobre a importância de reciclar para conservar e cuidar do planeta. 

Dessa forma, foram desenvolvidas atividades diversas, como leitura e discussão de 

textos informativos e vídeos, separação de materiais e produção de algumas peças 

de decoração a partir desses materiais. 

As atividades tiveram início com a exibição do vídeo “A história das coisas”, o 

qual evidencia como tudo na sociedade de hoje é feito para ser descartável, gerando 

um consumismo sem proporções. Na sequência, se realizou importante debate 

sobre o exposto no vídeo, que muito impressionou, pela complexidade da cadeia 

apresentada. A partir disso e respeitando a temática apresentada no material 

exibido, foi proposta a confecção de objetos para decoração. Quando foram 

apresentados os modelos dos objetos, a grande maioria dos adolescentes teve uma 

reação negativa, sentindo-se incapaz de confeccionar o trabalho, porém, através do 

diálogo sobre como cada um possui diversas capacidades, todos se 

comprometeram em ao menos tentar. Foi possível observar que a estima da grande 

maioria era muito baixa, mas, assim que se iniciou a confecção de um vaso para 

flores feito com jornal e cola, todos demostraram um grande interesse e se 

empenharam ao máximo, tanto que o resultado foi excelente. Ao ser concluída a 

confecção do vaso, o grupo voltou a conversar e, na oportunidade, todos  mostraram 

a percepção de que eram muito capazes e tinham grande potencial, pois os vasos 

ficaram lindos. 



Posteriormente, visto o interesse e o positivo resultado da primeira proposta, 

foi apresentada uma segunda proposta, na qual se leu e refletiu sobre o texto “Carta 

escrita em 2070”, que relata as consequências da falta de cuidado com a água, por 

causa de sua escassez. No texto, o planeta se encontra em uma situação caótica e 

a sobrevivência é quase impossível. Essa leitura também deixou os participantes 

impressionados, e, mais do que isso, assustados. A partir da reflexão sobre esse 

texto, todos se propuseram a adotar alguns cuidados em relação à água, como 

racionar, cuidar para evitar o desperdício, evitar deixar o lixo em qualquer lugar, para 

que não seja levado pelas águas da chuva e, por conseguinte, polua os rios. 

Após essa reflexão, o grupo propôs que fossem confeccionadas, também com 

material reciclável, flores para os vasos. Assim, foi apresentada uma proposta de flor 

feita com caixas de ovos, uma tulipa. A proposta foi aprovada e dessa vez todos 

mostraram – imediatamente – confiança na sua capacidade de confeccionar a tulipa, 

mesmo esta sendo muito mais complexa do que o vaso. Cada um confeccionou de 

quatro a cinco flores, deixando transparecer a alegria e a satisfação pelo resultado 

obtido, pois todos os trabalhos ficaram muito bonitos, despertando muita satisfação. 

A oficina proporcionou atividades que sensibilizaram sobre a importância de 

cuidar e preservar, assim como de acreditar nas próprias capacidades e, dessa 

forma, de “ser mais”, ser diferente e sujeito de mudança. Também foram realizadas 

dinâmicas sobre autoestima e cuidado, que reforçaram o valor de cada um e 

também do outro e da natureza. 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

Realizar essa oficina foi uma grande satisfação, pois, em todo o seu decorrer, 

houve grande interesse e envolvimento de todos os participantes (sete crianças e 13 

adolescentes). Ao longo do período em que foram realizadas as atividades, foi 

possível observar as mudanças acontecendo, algumas delas mais do que 

significativas, como por exemplo, o fato de os meninos sugerirem a ideia das flores, 

pois, quando se iniciou o trabalho, isso não se mostrava possível, eis que estes nem 

mesmo queriam participar da confecção de um vaso.  Quem diria que pediriam 

flores? 

Antes de iniciar a oficina, foi realizado um pequeno questionário, no qual 

havia perguntas elaboradas com o intuito de constatar em que nível se encontrava a 



autoestima do grupo, e o resultado foi bem negativo.  Essa negatividade sobre si 

mesmo, no entanto, foi dando espaço à confiança, que, com a descoberta dos 

potenciais de cada um, foi só aumentando. Todos demonstraram grande satisfação 

e entusiasmo pelos trabalhos que produziram. 

Também notáveis foram os cuidados surgidos com os ambientes da escola, 

que mudaram bastante. Todos ajudavam a lembrar sobre a preciosidade da água e 

sobre como esta deve ser utilizada de forma consciente. Além disso, começaram a 

perceber que qualquer material que seria lixo poderia ser transformado em algo 

bonito e útil, e isso foi algo que levaram também para suas casas e famílias. 

No mês de dezembro, foi realizada uma exposição na escola, onde os 

trabalhos produzidos na oficina foram expostos para a apreciação dos pais e de toda 

a comunidade escolar, que muito prestigiou o evento. Todos se sentiram orgulhosos. 

Dessa forma, todas as atividades desenvolvidas nessa oficina foram muito positivas, 

pois produziram excelentes resultados e, com toda a certeza, fizeram e farão  

diferença na vida das crianças e adolescentes que nela estiveram envolvidos. 
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