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INTRODUÇÃO - O Programa ''Conexões de Saberes: diálogos entre a
Universidade e as Comunidades Populares'' é uma iniciativa da
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD) do Ministério da Educação (MEC) e visa à interação entre
Universidade e comunidades populares, por meio de atividades de ensino
- pesquisa - extensão que promovam o encontro e a troca de saberes e
fazeres entre ambas numa perspectiva de construção de iniciativas
conjuntas, bem como proporcionar aos alunos de origem popular,
condições para a sua inserção e atuação de forma crítica e qualificada
nos espaços sociais. Neste ano, 40 estudantes foram selecionados para
desenvolver o programa em tais comunidades. Esses estudantes foram
divididos em quatro grupos de atuação definidos como territórios, sendo
esses: Ações Afirmativas, Direitos Humanos e Cidadania, Cultura
Identidade e Patrimônio e Saúde e Meio Ambiente. Cada um desses
territórios apresenta propostas voltadas para as comunidades em
concordância com o seu tema. O território (ou temática) Saúde e Meio
Ambiente busca, a partir da educação ambiental, ampliar a capacidade da
população de se apropriar dos seus direitos e deveres em relação a sua
saúde e a do meio ambiente. A educação é um elemento fundamental e
uma forma democrática para o enfrentamento da desigualdade social e
econômica de nosso país. O programa Conexões de Saberes visa,
através de suas ações, diminuir a desigualdade com o estreitamento dos
laços entre universidade e comunidades populares e, também, colabora
para que os estudantes universitários de origem popular permaneçam e
concluam seus cursos de graduação nas universidades públicas. O
trabalho de um conexista é buscar soluções simples e práticas para as
comunidades, inovar com ideias que contribuam para a sua melhoria de
acordo com suas realidades. As primeiras ações propostas por esse
nosso território foram dedicadas à conscientização ambiental e social,
através do incentivo a preservação do meio ambiente, cuidados
adequados com o lixo, preservação de arroios e implantação de hortas
comunitárias. Sendo assim, as diretrizes do nosso território são
proporcionar mudanças e permitir que o conhecimento acerca desses
temas esteja acessível a todos.  Dentro dessa perspectiva e levando em
consideração a degradação ambiental que pode ser gerada pelo aumento
da produção de lixo, resolvemos propor ações voltadas para o tema da
reciclagem. A reciclagem deve ser praticada, pois as questões ambientais
tomaram grandes proporções e são muito discutidas. A atual produção de



inúmeros resíduos gera um grande custo ambienta l .  Is to tem
consequências, como por exemplo, o efeito estufa responsável por
fenômenos graves como tempestades, o derretimento das calotas
polares, entre outros. Com o intuito de conscientizar os escolares da
importância e benefícios da reciclagem, foram realizadas oficinas de
montagem de pufes a partir de garrafas pet, que além de reciclar
materiais pode tornar-se uma fonte de renda para quem o faz. Estas
ações foram desenvolvidas em escolas situadas em Viamão/RS. O
p r e s e n t e  t r a b a l h o  d e s c r e v e  c o m o  s e  d e u  e s t e  p r o c e s s o .
DESENVOLVIMENTO - Inicialmente foram real izadas visi tas a
comunidade e escolas no município de Viamão, RS. Com reuniões
semanais elaboramos ações e discutimos propostas de oficinas
educativas voltadas à saúde e preservação do meio ambiente. Neste
contexto, realizaram-se oficinas de montagens de pufes a partir de
garrafas pet, na escola Governador Walter Jobim, Jardim Universitário,
Viamão. Para a confecção dos pufes foram necessários: garrafas pet, fita
durex larga, cola, espuma e curvim. Os funcionários e colaboradores da
escola Walter Jobim arrecadaram garrafas pet com os alunos em
campanha de reciclagem, proporcionando o suporte e atenção necessária
para a realização das oficinas. O Departamento de Educação e
Desenvolvimento Social (DEDS) da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS
financiou todos os outros materiais para a confecção e acabamento dos
pufes.    CONCLUSÃO - A oficina de montagem de pufes a partir de
garrafas pet foi um sucesso e envolveu muitas pessoas da comunidade,
conscientizando-os de que o planeta é nossa casa. Desenvolver
trabalhos como este em que o lixo se transforma em arte, luxo e conforto,
faz com que as pessoas atentem para a importância e os benefícios que
a reciclagem pode trazer. Algumas crianças foram com seus pufes para
casa e outras aprenderam como montar o seu próprio. Houve muita
organização e as crianças descobriram que o lixo pode ser reaproveitado
como na forma de confortáveis pufes de garrafas pet, o que culminou no
pedido de retorno para mais oficinas de reciclagem na comunidade.


