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Introdução 

O meio ambiente, comumente chamado apenas de ambiente, agrega todas 

as coisas vivas e não-vivas existentes no Planeta Terra, que afetam os 

ecossistemas e a vida dos seres que a habitam (FREITAS & PORTO, 2006). 

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA - o meio ambiente, em 

suma, é o conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura de ordem física, 

química e biológica, que permitem, abrigar e reger a vida em todas as suas formas. 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1981) 

Devido à Revolução Industrial ocorrida entre os séculos XVIII e XIX, a 

exploração de recursos naturais sofreu grandes alterações decorrentes da 

substituição da mão de obra artesanal pelo uso de máquinas (MELO, 2012). O que 

proporcionou o aumento da produção de materiais industrializados, consumindo 

recursos em larga escala, e o surgimento de fábricas e indústrias com tratamento 

químico, as quais geraram grandes emissões de poluentes em todos os 

ecossistemas acessíveis ao Homem (MELO, 2012). Além disso, o aumento 

populacional e o consumismo exacerbado fez com que a situação se agravasse, 

atingindo os meios urbanos e o cotidiano social. (MELO, 2012). 

Um dos eventos mais importantes dos últimos tempos, foi a chamada 

Revolução Ambiental, promovendo significantes transformações no comportamento 

da sociedade e na organização política e econômica mundial. Tendo início seu 

movimento social e questionamento debatidos no final do século XIX, a questão 

ambiental emergiu após a Segunda Guerra Mundial,  importantes mudanças na 

visão do mundo. A humanidade, pela primeira vez, percebeu que os recursos 

naturais são finitos e que seu uso incorreto pode representar o fim de sua própria 

existência. Com o surgimento da consciência ambiental, a ciência e a tecnologia 

passaram a ser questionadas (Bernardes, 2003). 



Grandes empresas passaram a incluir a questão do ambientalismo em sua 

agenda. Entretanto, “a maioria de nossos problemas ambientais mais elementares 

ainda persistem, uma vez que seu tratamento requer uma transformação nos meios 

de produção industriais e de consumo, bem como de nossa organização social e de 

nossas vidas pessoais” (CASTELLS, 1999). 

 Tornam-se cada vez mais necessárias ações que envolvam a população 

para a preservação do meio ambiente não apenas para si, mas para o futuro. Assim, 

o projeto Batuclagem e a Magia das Histórias, há 5 anos na Fundação Universidade 

Federal do ABC, preocupa-se em ensinar para as crianças através da contação de 

histórias a importância do direito de um meio ambiente saudável e limpo para todos.  

Sobre o publico alvo, a escolha em realizar oficinas sobre educação 

ambiental com crianças parte do principio de conscientizar o aluno, ou seja, a 

criança e torná-lo um agente multiplicador da informação. Essa conscientização 

permite a formação de um cidadão proativo, altruísta e disseminador cultural das 

ações ambientais contidas no plano da contação de histórias. 

Objetivos 

O objetivo do trabalho é discutir a correlação do projeto Batuclagem e a 

Magia das Histórias, Direitos Humanos e Meio Ambiente. 

Metodologia 

O trabalho foi realizado em duas etapas, sendo uma delas documental e 

bibliográfica; e exploratória: 

1. Revisão documental e Bibliográfica - revisão de publicações que abordem os 

temas educação ambiental, direitos humanos e educação ambiental como 

direito fundamental. Destacam-se os autores Bernardes (2003), Branco 

(2007), Chagas (1998), Jhonston (1995), Silva (2013) e Sperandio (2006), 

dentre outros. Esta revisão permitiu a construção da base para o 

entendimento do contexto da educação ambiental como direito fundamental 

no Brasil e no mundo, além do conhecimento das necessidades sociais, 

econômicas e políticas. Também foi consultada a Legislação Brasileira com o 



intuito de elucidar qual o papel do Brasil e suas propostas de 

desenvolvimento com relação ao tema aqui apresentado. 

 

2. Exploratório - visitação das instituições onde foram exercidas oficinas do 

Projeto Batuclagem, observação, acompanhamento e participação nas 

atividades propostas pelo grupo de arte-educadores responsáveis pela ação. 

Questionário após às ações, a fim de avaliar o conhecimento absorvido pelas 

crianças durante o processo de aprendizado e conferir as possíveis 

mudanças que o projeto possa ter feito em seu cotidiano, o questionário 

também visava analisar qual o principal foco das crianças durante as 

atividades. Esta etapa permitiu observar uma prática educacional informal e 

vivenciar seus impactos de forma direta. 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir 

informações e utiliza os sentidos na observação de determinados aspectos 

da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também examinar 

fatos e fenômenos que se desejam estudar. (...) A observação ajuda o 

pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de objetivos sobre os 

quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento (MARCONI e LAKATOS, 2005, p. 192-193). 

Os instrumentos utilizados são complementares para uma análise adequada 

das relações do projeto com a ampla esfera de conceitos que são abordados pela 

Declaração dos Direitos Humanos estabelecida pela Organização das Nações 

Unidas - ONU. 

O Projeto 

O projeto Batuclagem há 5 anos, por meio da arte e contação de histórias, 

tem como principal objetivo a realização de oficinas de educação ambiental 

utilizando a metodologia da Arte-Educação, promovendo a sensibilização das 

futuras gerações sobre os problemas ambientais do Planeta Terra. Pretende, por meio 

da contação de histórias, da elaboração de instrumentos com materiais recicláveis, de jogos 

didáticos e brincadeiras, estimulando, de forma lúdica, que tal público desenvolva 

reflexões e mudanças de postura sobre suas práticas cotidianas quanto ao meio 

ambiente, ajudando assim a formar cidadãos conscientes. De acordo com vários 



estudiosos, a contação de histórias é um precioso auxílio à prática pedagógica de 

professores na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A 

contação de história instiga a imaginação, a criatividade, a oralidade, incentiva o 

gosto pela leitura, contribui na formação da personalidade da criança envolvendo o 

social e o afetivo. 

A contação de histórias é atividade própria de incentivo à imaginação e o 

trânsito entre o fictício e o real. Ao preparar uma história para ser contada, 

tomamos a experiência do narrador e de cada personagem como nossa e 

ampliamos nossa experiência vivencial por meio da narrativa do autor. Os 

fatos, as cenas e os contextos são do plano do imaginário, mas os 

sentimentos e as emoções transcendem a ficção e se materializam na vida 

real. (RODRIGUES, 2005, p. 4).  

Ao que se refere o publico alvo, isso é, as crianças, é de extrema importância 

que haja a conscientização da população de forma geral, principalmente as futuras 

gerações, sendo nesse ponto onde a educação ambiental entra na vida escolar. A 

justificativa para que haja um maior envolvimento das crianças está na própria 

batalha da formação do homem, onde pode ser definida como vencida ou 

vencedora na Educação Infantil e, também, no Ensino Fundamental. É nesse 

mundo, cujas lembranças todos carregam num lugar especial, que se travou a mais 

bela batalha para se erguer e afirma o quer cada um é hoje. (BRANCO, 2007, p.5). 

É na educação Infantil e Fundamental que se tem o inicio do processo de educar do 

individuo para tomar o seu lugar na sociedade. A questão principal é de 

conscientizar o aluno, ou seja, a criança e torná-lo um agente multiplicador da 

informação. 

Segundo Vieira (2008), um currículo escolar deve estar voltado para questões 

ambientais, com uma didática interdisciplinar onde todos participem dessa 

construção, onde o aluno é o agente do processo. 

Os temas abordados no projeto são: reciclagem do lixo; uso racional da 

energia; uso racional da água; lixo tecnológico; biodiversidade e poluição do ar. 

Sendo assim, adaptando os tradicionais contos como “Chapeuzinho Vermelho”, 

“Curupira” e “Bela Adormecida” para a temática de ambiental anteriormente citada, a 

contação de histórias torna o envolvimento das crianças com temática mais íntimo, 



por se tratarem de personagens conhecidas com uma repaginada e foco alterados. 

O uso de contos de fadas como base das historias apresentadas nas contações 

durante as oficinas é de usufruir de uma das principais características dos contos de 

fadas: que é colocar um dilema existencial de forma breve e categórica, 

simplificando todas as situações, permitindo que a criança apreenda o problema em 

sua forma mais essencial, pois uma trama mais complexa confundiria o assunto 

para ela. A repaginação de contos de fadas está vinculada a popularidade das 

personagens, visando uma maior interação entre as crianças e os arte-educadores 

que estão contando a história, causando, também, certo espantamento às crianças 

ao modificar os tão conhecidos contos. 

Proposta 

Em todo o mundo, observa-se que os recursos naturais sofrem um processo 

acelerado de diminuição, já que a exploração é maior que a renovação, além da 

grande poluição decorrente do consumismo atual (SPERANDIO, 2006). 

Estes fatores ao longo dos anos, acarretaram em mudanças climáticas, 

degradação da atmosfera, redução da disponibilidade de água potável, aumento das 

poluições ambientais, visuais e sonoras, o que interfere nos direitos humanos de um 

meio ambiente equilibrado. Sendo cada vez mais necessárias ações que envolvam 

a população para a preservação do meio ambiente para as futuras gerações.  

Assim, o projeto Batuclagem, há 5 anos na Fundação Universidade Federal do ABC, 

preocupa-se em ensinar para crianças a importância do meio ambiente e como suas 

ações refletem em um coletivo. A atuação do projeto visa atender diversas 

instituições das regiões carentes e periféricas do Grande ABC Paulista, as quais, 

geralmente, não possuem acesso a este tipo de informação e contato cultural. 

Educação Ambiental como Direito Fundamental 

O direito à saúde, à existência decente, ao trabalho e à ocupação segura e 

sadia, o direito a um padrão de vida adequado, abolição da fome, dieta adequada e 

completa, moradia adequada; o direito à educação, à cultura, à igualdade e não-

discriminação e desenvolvimento de personalidade harmonioso, o direito à 

segurança pessoal e da família; o direito à paz; e o direito ao desenvolvimento são 



todos direitos definidos pelo existente compromisso da Organização das Nações 

Unidas - ONU (UNITED NATIONS, 1992). 

A degradação do meio ambiente não é uma nova perspectiva da 

sobrevivência da humanidade. A ascensão e queda de várias sociedades antigas 

podem ser explicadas, em parte, devido à habilidade do ser humano de modificar o 

seu ambiente circundante e, subsequentemente, sua inabilidade de prevenir a 

degradação ambiental em escala. 

O tempo pode ser considerado um commodity escasso. A rápida mudança na 

população, os confortos e o modo de vida contemporâneos e o meio ambiente 

redefiniram as noções das limitações ambientais - desde parâmetros biofísicos da 

natureza, a produtos biodegenerativos da humanidade. Os seres humanos não 

possuem mais o luxo do tempo de adaptação à mudança de condições. Nem 

possuem o espaço físico para absorver e sustentar tanto ambientalmente quanto 

socialmente as migrações induzidas na sociedade. 

A humanidade tem lutado constantemente para sobreviver diante dos 

crescentes números de desertos, ao minguante número de florestas, à 

contaminação de alimentos, à poluição da água, à poluição do ar, às extremas 

mudanças climáticas e aos desastres climáticos: enchentes, derretimento de calotas 

polares, aumento de temperatura da atmosfera e furacões. Muitas das crises 

ambientais carecem de tangibilidade - são difíceis de se visualizar, de defini-las e 

determinar suas origens e compreender suas consequências (JHONSTON, 1995). 

Dessa forma, medidas de conscientização, prevenção e de solução tornam-se 

necessárias para criar um ambiente digno e sustentável. 

A Carta Magna, marco jurídico que registra a transição ao regime 

democrático, aumentou expressivamente os direitos e garantias fundamentais, 

colocando-se entre as Constituições mais avançadas do mundo no que diz respeito 

ao tema. “A Constituição há de ser compreendida como unidade e como sistema 

que privilegia valores sociais, elege o valor da dignidade humana como valor 

essencial, dando-lhe unidade de sentido, imprimindo-lhe feição ímpar” (SILVA, 

2013). 



“Os problemas atuais, inclusive os problemas ecológicos são provocados pela 

nossa maneira de viver. E a nossa maneira de viver é inculcada pela escola.” 

(JESUS et al., 2004 apud GADOTTI, 2000, p. 12) 

Portanto, é necessário incentivar a produção de conhecimentos, políticas, 

metodologias e práticas de educação ambiental em todos os espaços da 

educação, para todas as faixas etárias, aguçando o senso crítico, de modo 

que não apenas a escola seja a promotora de valores socioambientais, mas 

as comunidades sejam parceiras da transformação social (SILVA, 2013). 

As discussões sobre o tema, resultaram na promulgação da Lei nº 9.795/99, 

que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental - PNEA (SILVA, 2013). 

Coalizando à Carta Magna, a Lei reconhece educação ambiental como um 

elemento imperioso, indispensável e efetivo em toda ação educacional, formal e/ou 

informal. A PNEA é uma sugestão programática de acesso à educação ambiental 

em todos os setores sociais, não firma normas ou consentimentos, mas 

incumbências e deveres (SILVA, 2013). 

A promoção da educação ambiental deve assumir a classe de uma 

ferramenta essencial, levando-se em conta que as conjunturas de alterar os 

aspectos éticos das relações entre sociedade e ambiente físico, dependem 

principalmente, da aceitação de novas práticas e abdicação das tradições já 

inseridas no comportamento social. 

 A educação ambiental é um método de estudo perdurável, diante das 

modificações que são necessárias. É indispensável um convívio honroso e 

estruturado com todas as formas de vida, pois tal instrução reafirma valores e ações 

que auxiliam a transformação humana, social e ecológica (SILVA, 2013). 

 “O despertar da consciência de estar incluído num grande movimento em 

defesa da vida, a partir dos problemas ambientais, constitui um novo espaço 

aglutinador de gestos solidários e ações de cidadania.” (JESUS et al., 2004, p. 11) 

 Portanto, a educação ambiental deve envolver uma visão integral, agindo no 

preparo da cidadania, transformando os cidadãos em seres capazes de assistir na 



implantação de um projeto político, social, educacional, ecológico e econômico que 

atue na busca de soluções voltadas para o bem-estar social e para a vida digna em 

harmonia com a natureza. 

 Outrossim, a educação ambiental realizará o seu papel, pois o dever de 

preservação cabe ao Estado e à sociedade, uma vez que o meio ambiente não é 

um bem privado ou público, mas bem de uso comum. Conforme escrito na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, artigo 3º, “todas as pessoas têm 

direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, inclui-se neste trecho a 

concepção de um meio ambiente equilibrado, pois este é uma das condições 

essenciais à existência da vida em toda a sua plenitude e dignidade humana 

(SILVA, 2013). 

 

Resultados e Discussões 

A revisão bibliográfica mostra a necessidade de meios de conscientização e 

alteração do contexto social, cultural e econômico, não apenas no Brasil, mas 

também em todo o mundo. O Brasil, neste quadro, apresenta-se como um dos 

pioneiros se tratando de legislação ambiental, existem diversas iniciativas legais, 

formais e informais atuando neste campo para ampliar a gestão de recursos 

naturais, redução de impactos ambientais e restauração de ambientes degradados, 

demonstrando interesse e incentivando a população a empreender em práticas de 

intervenção. 

O Projeto Batuclagem nasceu na Universidade Federal do ABC a partir 

desses incentivos e aponta uma proposta de educação ambiental informal devido a 

sua apresentação lúdica, teatral e musical. Suas oficinas são realizadas baseadas 

no livro resultante do projeto, o qual contém seis contos tratando de problemáticas 

contemporâneas: Chapeuzinho Verde (reciclagem e reaproveitamento de resíduos 

sólidos), Vai e Vem do Arco-Íris (aumento de resíduos eletrônicos e sua gestão), A 

Formiguinha Sustentável e a Cigarra Trapalhona (consumo consciente de energia), 

Boto Cinzento e o Encanto das Águas (poluição das águas), A Bela Apodrecida 

(poluição do ar) e Acordei Curupira (biodiversidade e relação entre homem e meio 

ambiente). 



As ações são realizadas por meio de oficinas expositivas e interativas 

compostas por três etapas: 

1. Contação de Histórias: Três arte- educadores vão caracterizados dos 

personagens, expõem situações semelhantes aos respectivos contos 

originais com adaptações para a temática ambiental. Coloca-se uma situação 

problema executada por um vilão o qual sempre se arrepende ao fim da 

história e se torna o principal ativista da solução. Ao longo da contação são 

realizadas perguntas às crianças com o intuito de fixar os conceitos e 

provocar interação entre arte-educadores e crianças. 

2. Confecção de instrumento musical e banda interativa: a partir de materiais 

reciclados são feitos instrumentos  musicais relacionados com cada história, 

esses instrumentos são utilizados pelas crianças em conjunto formando uma 

banda mirim. Nesta etapa, é possível observar o envolvimento das crianças 

na confecção de algo útil e divertido com um material anteriormente 

considerado descartável, mostrando suas várias possibilidades e uma 

interação direta com o tema reciclagem. 

3. Atividades lúdicas: Por fim, os arte-educadores iniciam brincadeiras lúdicas e 

educativas com o intuito de fixar ainda mais os conceitos que foram 

apresentados durante toda atividade. Nesta etapa é possível observar de 

forma parcial os conceitos aprendidos pelas crianças, uma vez que as 

atividades sempre envolvem uma brincadeira e um jogo de perguntas e 

respostas como pano de fundo. Os arte-educadores neste ponto tentam 

avaliar de maneira informal o quão bem foi executado seu trabalho, quanto as 

crianças aprenderam com a atividade e se houve algum impacto diretamente 

perceptível. 

Percebeu-se ao longo das narrativas das histórias o envolvimento completo 

das crianças participantes e indubitavelmente os conceitos abordados durante as 

atividades foram absorvidos em certo grau. Contudo, o questionário foi fundamental 

para conceituar estatisticamente o quão profundos foram estes efeitos. O 

questionário e sua análise foi realizado em conjunto com o Mestrando Luiz Henrique 

Portela Faria, que a época também pesquisava o projeto para sua dissertação A 

contação de história como estratégia de ensino em educação não formal: análise do 

projeto Batuclagem. 



Buscou-se formular o questionário com base no universo lúdico infantil, constituindo-

o com muitas cores e ilustrações que facilitassem as respostas dos estudantes. A 

Tabela 1 apresenta uma lista com as instituições onde a pesquisa foi realizada: 

 

Tabela 1: Lista de instituições participantes da pesquisa. 

Instituição Município Caracterização Quantidade de 
Oficinas 

Observadas 

ONG Pequeno 
Cidadão 

São Bernardo do 
Campo 

Faz trabalhos 
sociais, atendendo 
crianças e 
adolescentes do 
bairro de Vila 
Vivaldi, bairro com 
maior 
vulnerabilidade 
desta cidade. 
Oferece 
assistência 
socioeducativa, 
potencializando o 
ensino por meio de 
atividades lúdicas. 
Trabalha com 
medidas 
socioambientais.  

2 

Instituto 
Educacional 
Amélia  

Santo André Trabalha com 
questões voltadas 
a medidas 
socioeducativas, 
oferecendo 
Educação Infantil, 
Projeto com 
gestantes e 
atendimento 
voluntário em 
diversas áreas. 

2 

 

O questionário foi respondido por onze crianças de seis anos de idade, todas 

não alfabetizadas; vinte crianças de sete anos, sendo onze não alfabetizadas; 

dezesseis crianças de oito anos - três não alfabetizadas; dezessete crianças de 

nove anos, todas alfabetizadas; dez crianças de dez anos, todas alfabetizadas; e 



seis crianças com onze anos; totalizando oitenta questionários, dos quais  vinte e 

três foram respondidos com algum auxiliar, uma vez que as crianças não sabiam ler 

e escrever. A Tabela 2 apresenta esses dados. 

Tabela 2: Quantidades e perfis de estudantes que responderam ao questionário. 

Idade (Anos) Nº de Crianças Alfabetizados 
Não 

Alfabetizados 

6 11 - 11 

7 20 9 11 

8 16 5 3 

9 17 17 - 

10 10 10 - 

11 6 6 - 

Total 80 47 23 

 

A primeira questão visava verificar se os participantes possuíam algum 

conhecimento precedente do assunto tratado pelo Batuclagem, a reciclagem de 

resíduos sólidos. Quinze crianças não conheciam o conteúdo exposto; vinte e cinco 

conheciam em parte; quarenta disseram que conheciam bem o tema abordado. 

A partir das questões cinco e seis, foi possível certificar o conhecimento 

prévio destas quarenta crianças. A questão cinco tratava das cores das latas de 

separação de resíduos, enquanto a questão seis tratava dos conceitos 

apresentados durante as oficinas. Vinte e nove (72,5%) acertaram a questão seis 

referentes aos conceitos apresentados na oficina e seis acertaram parcialmente 

(15%). Os outro cinco erraram completamente a questão (12,5%). Estes dados, por 

consequência, apresentam um número considerável de acertos dos estudantes que 

assinalaram conhecer previamente o tema com relação aos conceitos. O Gráfico 1 

apresenta estes dados. 

  



Gráfico 1: Estudantes que assinalaram sim com relação ao conhecimento prévio 

 

Considerando-se a questão cinco, referente às cores correspondente à 

separação dos resíduos, ainda com a amostra de quarenta questionários dos 

participantes classificados como conhecedores prévios dos temas desenvolvidos na 

oficina: vinte e dois (55%) foram preenchidos corretamente; dez (25%) estão com 

pelo menos metade das cores corretas e os oito (20%) restantes estão 

completamente incorretos, pois nenhuma cor foi acertada, o Gráfico 2 apresenta 

sumariamente esses dados. 

Gráfico 2: Número de acerto após brincadeira de separação do lixo. 

 



Dentre os vinte e dois questionários completamente corretos desta questão, 

seis deles compõem o grupo da ONG Pequeno Cidadão. Todos os participantes 

desta ONG que acertaram possuem mais de oito anos de idade. Enquanto os outros 

dezesseis questionários respondidos pelos alunos do instituto Amélia Rodrigues, o 

qual continha crianças de seis a onze anos. 

Esta disparidade expressiva no número de crianças das duas instituições, 

que acertaram a questão cinco pode ser explicada principalmente pela diferença de 

atividades ofertadas em cada oportunidade. Uma vez em que a composição da 

oficina no instituto Amélia Rodrigues contou com a prática de separação de 

resíduos, na qual as crianças eram separadas em quatro grupos e cada um era 

responsável por um material reciclável específico: papel, metal, plástico e vidro. 

Previamente, os resíduos sólidos eram espalhados no espaço de atuação da oficina 

e os grupos que conseguissem depositá-los nas latas corretas era parabenizado ao 

fim da atividade. A conferência correta das cores e materiais foi feita de forma 

coletiva para com o intuito de que todas as crianças observassem os materiais 

corretos de cada lata. 

A questão número seis busca verificar a compreensão e absorção do 

conceitos das oficinas. Dessa forma, os conceitos de separar, reduzir e reutilizar 

foram relacionados com a prática da reciclagem na divisão de resíduos em 

orgânicos e não orgânicos, na diminuição do consumo e no reaproveitamento de 

garrafas PET para outros fins. 

Cinquenta e oito dos oitenta questionários foram preenchidos corretamente, 

compondo 72,5% de acertos, mostrando um conhecimento interiorizado 

considerável em ambas as instituições. 

Na concepção das crianças, a metodologia aplicada na oficina do Projeto 

Batuclagem ajudou no processo de aprendizagem. Dos oitenta questionários, 

setenta e oito afirmaram que as estratégias realizadas - as brincadeiras, músicas e 

a contação de história - contribuíram para o proveito da temática proposta. 

Equivalente a 97,5% dos participantes. 

Por fim, a preferência das crianças relacionada às estratégias de ensino do 

Batuclagem foram brincadeiras temáticas (53,75%), historia contada (27,5%), 



músicas e criação de instrumento de material reciclável (12,5%). Uma taxa (6,25%) 

escolheu as três formas de ensino e aprendizagem. Dados apresentados no Gráfico 

3. 

 

Gráfico 3: Preferência das crianças com relação às atividades 

 

O gráfico mostra claramente que a história contada e a parte musical, que 

são as principais ações do projeto, não são o viés mais efetivo, sendo assim um 

indicativo para melhorias e aplicações mais convidativas para o público infantil, de 

forma a aguçar a criatividade e torná-las práticas mais prazerosas. 

Considerações Finais 

Tendo em vista o contexto brasileiro em que sua legislação atua com notórios 

avanços comparados às práticas de outras nações, o Brasil atua como pioneiro na 

questão ambiental e a promulga em diversos âmbitos como o social, o político e o 

educacional, tornando-a uma questão forte e de discussão contemporânea diária. 

Isto se mostra claro quando o Projeto Batuclagem, que atua em instituições nas 

regiões carentes do Grande ABC Paulista, traz o retorno com relação à educação 

infantil. 



Após a prática das oficinas e ações educacionais do Batuclagem foi possível 

visualizar através dos questionários, que as crianças possuíam algum conhecimento 

prévio do assunto tratado, embora estas instituições de ensino onde o Projeto busca 

levar conhecimento, outrora, fossem consideradas não mantenedoras de 

conhecimentos e práticas correlacionadas ao meio ambiente. 

Entretanto, o Pojeto aprofunda estes conhecimentos com atividades práticas 

que expõem o participante a uma situação lúdica, interativa e divertida incentivando 

tomadas de decisões de maneira leve e descontraída. Estas atividades permitem a 

formação de um cidadão consciente, participativo e disseminador do conhecimento 

com relação ao meio ambiente de maneira direta. 

Ademais, as formas de educação ambiental do Projeto Batuclagem são 

informais e lúdicas, trazendo o participante para atividades que simulam situações. 

A educação informal e lúdica não deve ser desmerecida, uma vez que cumpre o seu 

papel de expandir a mente e a criatividade da criança levando o conhecimento. 

Além de ser uma ação totalmente apoiada pela Legislação Brasileira e atrelada às 

metas definidas pela ONU com relação aos Direitos Humanos, o Projeto 

Batuclagem atua como uma ação social, propondo atividades diferenciadas do 

cotidiano em que o jovem cidadão está inserido.  
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