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RESUMO

A relação dos indivíduos com o ambiente depende de valores, que são históricos. A Universidade, através das ações de extensão, busca interferir na sociedade, levando para o

senso comum saberes e atitudes, portanto valores, embasados no conhecimento acadêmico. A aquisição de valores, no entanto, não é um processo pedagógico mecanicista, que

se resume na apresentação de conteúdos. É necessária a criação de vínculos humanos para que haja transmissão de valores e, entre os modos de criação destes vínculos estão

as experiências lúdica e estética.

As oficinas do projeto “EmRedes - Ações de Educação Patrimonial e Divulgação do Acervo do CEMUD: Memória e Sustentabilidade” tem como objetivo sensibilizar o público para

a questão ambiental e os desafios da sustentabilidade, uma das ferramentas escolhidas para esta sensibilização foi a contação de histórias.

A contação de histórias utiliza a exemplaridade para transmitir atitudes em vez do discurso imperativo, do “faça” e do “deve”. Para o projeto a bolsista criou uma história que

apresenta de modo exemplar como a privatização do patrimônio ambiental comum se converte em perda pessoal para o protagonista e como a organização coletiva pode reverter

essa situação.

Esta contação faz parte da oficina que o projeto oferece a estudantes do ensino básico da rede pública de Divinópolis. As oficinas debatem também o patrimônio cultural

ressaltando que o meio ambiente também é um patrimônio, apresentando possibilidades reais de diálogo ente o saber tradicional do artesanato e a sustentabilidade. Utilizamos

garrafas pet, transformando-as em objetos úteis e rentáveis; produzimos também fuxicos, que além de reaproveitar retalhos, dão um toque de beleza ao ambiente. Como agentes

responsáveis por nosso lixo, somos também responsáveis pelo o que fazemos com o mesmo. O objetivo foi debater a sustentabilidade com os alunos e evidenciar como podemos

atuar em nosso meio.

Projeto 1


