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RESUMO: 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar reflexões vividas durante a prática do estágio 

supervisionado nos espaços não formais de educação com a temática ambiental.  Para a 

fundamentação teórica recorreu-se aos teóricos: Marconi & Lakatos (1986); Kessel (2004); Schneider 

& Irigaray (2007); Uchôa (2003); Joia, Ruiz e Donalisio (2007); Thiollent (2002). A metodologia de 

pesquisa utilizada foi a Qualitativa, e o Método da Pesquisa-Ação. O local de realização do estudo 

ocorreu na Universidade Aberta a Terceira Idade - UATI, da UNEB Campus VIII, situada no 

Município de Paulo Afonso – BA.  Participaram deste trabalho o grupo de quinze mulheres idosas da 

UATI, a maioria professoras aposentadas, com faixa etária de sessenta a setenta e oito anos de idade. 

O trabalho teve como resultado práticas pedagógica onde foi aplicadas oficinas de confecção de bolsas 

feitas com material reciclável; oficina de arte com argila onde as mesmas puderam mediar 

aprendizagens significativas.  O trabalho possibilitou ainda um espaço rico de reflexões e expediências 

para o âmbito profissional na modalidade de estágio com interdisciplinaridade nos componentes 

curriculares de educação em espaços não-formais e educação ambiental, possibilitando  confronto 

entre a teoria-prática e compreensão sobre a educação do idoso.  
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INTRODUÇÃO  

 

As questões sobre meio ambiente, lixo, sustentabilidade e reutilização, vêm sendo cada vez 

mais debatidas na sociedade, vemos diariamente desastres ambientais referentes à má utilização dos 

recursos naturais pelas pessoas, que muitas vezes não medem consequências para atingir seus 

objetivos. De acordo com pesquisas feitas pela ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2017) por dia são produzidos no Brasil cerca de 214.868 

toneladas de resíduos, média de 1 kg de lixo por pessoa, os dados obtidos ainda mostraram que a 

população cresceu 0,75% entre 2016 e 2017, paralelamente a esse crescimento demográfico teremos 

uma produção de lixo em ascensão.  

Neste quadro faz se necessário à intervenção efetiva das politicas públicas e da educação na 

implantação de programas e projetos que fortaleçam a conscientização e ações que possam garantir a 

qualidade de vida das pessoas junto ao meio ambiente e a sustentabilidade dos recursos naturais 

minimizando os impactos ambientais.  

Abordando a literatura sobre o tema envelhecimento autores como Schneider & Irigaray 

(2007) citando Debert (1999) nos diz que “a velhice começou a ser tratada como uma etapa de vida 



caracterizada pela decadência física e ausência de papeis sociais a partir da segunda metade do século 

XIX. O avanço da idade dar se ia como um processo contínuo de perdas e de dependência [...]” 

(p.586). Ainda sobre o tema Uchôa (2003) nos diz que a visão negativa e deficitária do 

envelhecimento, é uma característica do Ocidente, que pode ser explicada como consequência de uma 

sociedade centrada na produção, no rendimento, na juventude e no dinamismo. Numa perspectiva 

positiva sobre o envelhecimento, Joia, Ruiz e Donalisio (2007) afirmam que “envelhecimento ativo”, 

“envelhecimento bem sucedido” e “qualidade de vida na velhice” têm sido conceituados de maneira 

semelhantes, como satisfação pela vida. 

O foco da abordagem terapêutica e científica atual da geriatria e da gerontologia tem suas 

bases assentadas no conceito de envelhecimento ativo. Este se refere aos “processos de otimização de 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida á 

medida que as pessoas ficam mais velhas. Tal perspectiva está ancorada também nos conceitos de 

autonomia, independência, qualidade de vida e expectativa de vida” (OPAS-BRASIL, 2005).  

Assim compreendemos que o idoso é um ser em contínuo desenvolvimento, ativo, com 

representações positivas da saúde, independência e alegria, com potencial para aprendizagens 

significativas.  

Desse modo, a Universidade do Estado da Bahia - UNEB/CAMPUS VIII oferece na 

modalidade de extensão o Programa da Universidade Aberta a Terceira Idade - UATI, um espaço de 

educação não formal onde alunos do curso de graduação possam desenvolver práticas pedagógicas no 

componente curricular de estágio.     

Neste sentido o trabalho realizado teve como objetivo desenvolver junto às alunas da UATI, 

práticas pedagógicas de educação em espaços não formal com interdisciplinaridade ao componente 

curricular de educação ambiental de modo que os graduandos pudessem intervir confrontando a teoria 

e a prática oferecendo aprendizagens aos idosos através de atividades pedagógicas orientadas e 

adquirir conhecimentos necessários a sua formação profissional. No contexto da educação ambiental 

buscou conhecer qual a percepção que as alunas da UATI, tinham sobre meio ambiente, como se 

relacionavam com este e quais atitudes desenvolviam no seu cotidiano sobre o tema.  

 

METODOLOGIA 

 

Com o intuito de trabalhar a temática da sustentabilidade, o estudo foi pautado inicialmente na 

investigação a respeito do tema com uma roda de conversa com as alunas da UATI de forma a sondar 

o conhecimento que tinham acerca da temática. Os processos metodológicos que envolveram o 

público da terceira idade foram elaborados no desenvolvimento do potencial de cada um, respeitando 

seu tempo e espaço. A proposta de intervenção foi subsidiada na abordagem Qualitativa, que como 

Bogdan; Biklen (1994) apontam, neste tipo de abordagem tudo deve ser examinado com a ideia de ter 

potencial que possa ajudar na construção de pistas que nos levem a uma maior compreensão do nosso 

objeto de estudo. Assim, a pesquisa priorizou investigar e perceber nas situações cotidianas e nas 

conversas com os sujeitos participantes, acontecimentos e posturas que poderiam ser descritos e 

interligados com os estudos dos referenciais teóricos sobre a sustentabilidade, educação ambiental, 

educação não formal, autonomia, entre outros.  

Utilizou-se também o Método da Pesquisa-Ação, pois este permite ao pesquisador intervir dentro 

do problema social, onde pesquisador e pesquisado trabalham juntos para a busca de soluções. De 

acordo com Thiollent (2002, p. 26), “como estratégia de pesquisa, a pesquisa-ação pode ser vista como 

modo de conceber e de organizar uma pesquisa social de finalidade prática e que esteja de acordo com 

as exigências próprias da ação e da participação dos atores da situação observada”. Desse modo, 

buscou se neste trabalho a intervenção na realidade observada envolvendo, contudo os sujeitos 

participantes em práticas pedagógicas com temática de cunho sócio ambiental.  

Como instrumentos para a coleta de dados, optamos pela observação direta que segundo Marconi; 

Lakatos (1986, p.174) esta “[...] ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam o seu comportamento”. 

O Diário de Campo, que é um material especialmente para serem registradas as observações que 

ocorreram, movimentos, leituras, espaços, enfim, tudo o que ouvimos e vivemos. As anotações nos 

ajudaram a registrar as observações e recorrendo aos autores fundamentar o observado, usamos 

também a entrevista que conforme Marconi; Lakatos (1986, p.178), “a entrevista é um encontro entre 



duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informação a respeito de determinado assunto, mediante 

uma conservação de natureza profissional”. Participaram da entrevista sete mulheres com 

diversificados níveis de escolaridade, profissionais aposentadas, como professoras, artesãs e donas de 

casa, tendo como critério de escolha à disponibilidade destas. A entrevista contou com perguntas 

versando sobre o tema educação e meio ambiente, onde as mesmas puderam falar um pouco sobre sua 

visão sobre o meio ambiente. Para sinalizar a fala das alunas na transcrição das entrevistas utilizamos 

o descritor A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7 para cada autora buscando com isso preservar a sua 

identificação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na prática pedagógica da intervenção, buscamos inicialmente saber o que elas conheciam 

sobre meio ambiente. Pedimos então que elas fizessem um desenho com argila. Elas fizeram flores, 

árvores, paisagens e alguns objetos que remetiam a sua infância, onde se lembraram de várias 

situações e passagens das suas vidas. Lembraram-se do fogão, da lenha, das panelas de barro, das 

brincadeiras, dos jardins que se fizeram presente nas suas infâncias.  Consideramos que as memórias e 

narrativas das pessoas com mais idade, podem ser vista com dificuldade pela sociedade, família e até 

pelo próprio sujeito que envelhece. Incentivar a valorização do sujeito idoso como fonte de estímulo 

da memória histórica, deve ser uma das preocupações dos programas e profissionais que atendem a 

população idosa, a fim de propiciar a reintegração e participação nos processos sociais. 

Para Kessel (2004) projetos de memórias devem ser criados por profissionais que trabalham 

com a população que envelhece, para que experiências sejam compartilhadas, possibilitando 

articulações antes desconhecidas, da história de vida, concomitantemente, do desenvolvimento 

histórico da cidade, do bairro, dentre outras questões. Segundo o mesmo autor, tal iniciativa propicia 

às gerações, à própria pessoa idosa e aos profissionais, fazer descobertas e, principalmente, valorizar 

diferentes experiências, deixando de lado visões que supervalorizam o presente em detrimento do 

passado. 

Depois, foram abordados os conceitos sobre: meio ambiente impacto ambiental 

sustentabilidade e os cinco R’s, para que elas interagissem e representassem o significado desses 

termos tão presentes na área de educação ambiental. Por serem professoras aposentadas elas já 

conheciam alguns termos apresentados gerando assim um debate acalorado sobre as problemáticas 

levantadas.  

No terceiro momento foi realizada a oficina denominada “Confecção de bolsa” com material 

descartável como: caixa de leite, enfeites, tecido, papelão e outros. Esta oficina desenvolveu a 

criatividade, independência, reciclagem de material. Ao final da oficina foi realizada uma exposição 

onde cada uma teve a oportunidade de falar sobre a sua produção artesanal estimulando a 

possibilidade de aproveitamento de material descartável e a socialização do conhecimento adquirido.  

Sobre este tema nos esclarece Scomação; Metri (2013) quando este nos diz que “Evitar o descarte, 

reutilizar materiais que possam ser reaproveitados, reduzir o consumo exagerado e reciclar todo 

material que for possível [...] é uma atitude expressiva tanto no campo ambiental, como nos campos 

econômico e social” (p.6). 

Por último foi realizado um Piquenique Sustentável, em um espaço aberto e arborizado com o 

intuito de que as alunas pudessem ter um maior contato com a natureza e o meio em que vivem. 

Segundo Ferreira; Barham (2011, p. 3) “o envolvimento do idoso em atividades sociais e de lazer em 

ambientes diversificados e que envolvem a interação com outras pessoas também seria importante 

para predizer bem-estar físico e psicológico”. Assim durante esta prática ao ar livre foram expostas 

fotografias de locais na cidade com imagens sobre o ambiente, isso estimulou á percepção de que as 

práticas humanas podem causar impacto no ambiente que vivemos. Ademais este momento despertou 

a memória do tempo em que trabalhavam como professora, seus passeios com a família, a história da 

cidade foi sendo contada e todas participaram. Domingues (2014) abordando sobre O Envelhecimento, 

a Experiência Narrativa e a História Oral cita Gagnebin (1999) e estes nos dizem:  

 
“uma experiência narrativa não se justifica pelo fato do idoso se encontrar em um 

momento em que várias histórias se acumularam ao longo de sua vida, mas porque 

são essas histórias que afirmam o seu modo de ser, de ver a vida e de se relacionar 



com os outros, e que o tornam testemunha e guardião das memórias de nossa 

sociedade [...] A retomada da experiência de temporalidade e de continuidade da 

palavra transmitida de “geração a geração acarreta uma verdadeira formação, válida 

para todos os indivíduos de uma mesma coletividade” (p. 557).  

Domingues (2014) acrescenta ainda que a “perda do lugar de narrador implica na nossa 

incapacidade de contar e recontar, de dar e receber conselhos, e de nos orientar durante a vida – 

orientação prática e plural. A narração se situa desta forma, como um tipo de transmissão oral e 

comunitária” (p.557). Desse modo a experiência vivida com a prática pedagógica proposta possibilitou 

aprendizagens significativas para alunas UATI e graduandos de Pedagogia.  

Na entrevista, realizada em roda de diálogo foi perguntado sobre como se davam suas atitudes 

em relação ao meio ambiente estas nos responderam:  

 
Selecionando o lixo, não desperdiçando água e também coletando água da chuva 

(A1). Eu acho que uma das formas é educando (A2). Eu aprendi com minha mãe 

desde criança de não jogar lixo no chão [...] como professora eu repassei também 

para meus alunos e ai já era uma ciência ambiental mesmo, um trabalho mesmo 

dessa conscientização ambiental (A3). Não jogar nada no lixo, evitar desperdício 

[...] se todo mundo fizesse desse jeito, não ficaria com os bueiros entupidos (A5).   

Conforme Gadotti (2001, p. 86 apud GIORDAN; GALLI, 2014, p. 4), é necessário à 

população rever suas práticas, pois “Um planeta vivo requer de nós uma consciência e uma cidadania 

planetária, isto é, reconhecermos que somos parte da Terra e que podemos viver com ela em harmonia 

‐participando do seu devir‐ ou podemos padecer com a sua destruição”.  

Por último perguntado se as oficinas realizadas de reaproveitamento de material contribuíram 

para suas atitudes diárias com relação ao meio ambiente, as mesmas responderam: 

 
Muito, fiquei mais atenta eu já estava e fiquei mais ainda (A1). Esclareceu algumas 

coisas que a gente não sabe (A2). [...] é sempre uma aprendizagem a mais (A3). 

Sim, o que vocês falaram eu não faço, mas eu vejo muita gente fazer, como jogar 

lixo no chão, na rua, isso com certeza tem validade (A6). Contribui e muito (A7). 

 

CONCLUSÕES  

 

Para nós estudantes de Pedagogia, o contato com o idoso foi uma quebra de paradigma, pois o 

senso comum reproduz a ideia do idoso como um ser “velho e improdutivo”. Na contramão desse 

estigma, nos deparamos com uma realidade antagônica, pessoas idosas que aprenderam a conhecer e 

respeitar seus limites, concebendo a UATI como um espaço para executar atividades produtivas que 

possibilitam a descoberta de capacidades que proporcionam maior qualidade de vida. 

Avaliamos que ao final da intervenção, conseguimos alcançar o nosso objetivo, que foi 

desenvolver atividades pedagógicas que estimulassem nas alunas uma nova visão sobre o meio 

ambiente em que vivem, instigando-as a adotar práticas mais sustentáveis e mostrar que elas têm um 

importante papel para a conservação do seu meio. Durante a aplicabilidade das atividades percebemos 

que houve uma reflexão sobre seus hábitos diários acerca do meio ambiente como a reutilização dos 

materiais que seriam descartados, compostagem caseira, reutilização da água e etc, construindo um 

senso crítico em relação ao tema proposto. 

Por fim, foi muito gratificante essa proximidade com as idosas da UATI que nos acolheram e 

nos mostraram a importância da interação com outra faixa etária, porque muitas delas declararam que 

o convívio durante o período do estágio foi muito bom, pois pessoas jovens trazem ainda mais 

entusiasmo e criatividade para a realização das atividades. 
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