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INTRODUÇÃO
A partir dos estudos propostos dentro do Projeto sobre o Arroio Espinho, localizado no
bairro Pindorama, na porção Oeste da Cidade de Ijuí/RS e com o objetivo de aprofundar os
estudos acerca do tema Globalização e Meio Ambiente foram desenvolvidas diversas
atividades como: leituras, pesquisas, debates, socialização, produção de cartaz publicitário e
seminário/mostra para os demais alunos da Escola. A temática ambiental está sempre em
discussão pois diariamente são noticiados acontecimentos ligados às questões ambientais e
ao modo de produção e exploração vigentes no mundo, assim, torna-se indispensável que se
amplie e aprofunde os estudos e os debates acerca do tema, justificando-se sua importância.
RESULTADOS: Partindo das observações do ambiente do entorno da Escola Municipal
Fundamental João Goulart, pelos alunos do 9ºano, iniciaram-se os estudos sobre o Arroio
Espinho e o bairro Pindorama. É fundamental realizar o estudo do local para entender os
acontecimentos a nível global, de que modo esses interferem no nosso dia-a-dia e de que
forma as nossas ações no dia-a-dia atingem a esfera mundial. A leitura de bibliografias sobre
o tema foram muito importantes para embasar as pesquisas, que contemplaram a busca de
informações sobre empresas multinacionais, sua organização, abrangência e influência no
mundo.
Após, essa pesquisa e apresentação da mesma aos colegas de turma, com utilização de
recurso audiovisual, o documentário “A história das coisas”, baseado no livro de Annie
Leonard – “The story of stuff”, ampliaram-se a discussão acerca do tema da Globalização e
de outros temas relacionados como a exploração dos recursos naturais, formas de produção,
a sociedade de consumo e o destino dos resíduos.
Com o aporte de todos os estudos realizados, os alunos foram desafiados a pensar e
elaborar um cartaz publicitário sobre o meio ambiente. A culminância desses estudos foi o
Seminário/Mostra de trabalhos que envolveu toda a Escola, momento em que os alunos
demonstraram suas aprendizagens. Os momentos de produção e apresentação estão
relacionados nas imagens a seguir:
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CONCLUSÃO: A partir dos estudos realizados, pode-se concluir que a sociedade de consumo
precisa ser repensada. O documentário “A história das coisas” apresenta de forma lúdica os
problemas gerados pelo sistema vigente, um sistema linear, finito. O documentário aborda
uma sociedade de consumo norte-americana, mas não está tão distante da nossa realidade.
No nosso dia-a-dia observamos uma lógica de consumo desenfreada, uma exploração dos
recursos naturais além do que é possível se regenerar e um destino de resíduos inadequado.
Todas as leituras, as pesquisas e as produções desenvolvidas sobre a temática, contemplou
o Projeto da Escola e o objetivo de aprofundar os estudos acerca da temática Globalização e
Meio Ambiente, um tema de significativa importância, proporcionou novas aprendizagens e
promoveu maior autonomia dos alunos.
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