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Introdução 

A fim de viabilizar uma fonte de renda alternativa 

para a comunidade supracitada, esse conjunto de 

atuações visa, também, proporcionar novos hábitos 

ao público envolvido, por meio de atividades 

empreendedoras integradas à educação ambiental 

na produção de produtos de limpeza com o apoio 

de professores e estudantes do Curso de Lic. Em 

Química do IFPB Campus João Pessoa e 

Cabedelo. 

Jacobi (2003, p. 190) ainda salienta que, a 

produção de conhecimento deve necessariamente 

contemplar as inter-relações do meio natural com o 

social numa perspectiva que priorize novo perfil de 

desenvolvimento, com ênfase na sustentabilidade 

sócio-ambiental. 

Metodologia 

Inicialmente, a equipe técnica efetuou várias visitas 

in loco para os primeiros contatos com a 

comunidade bem como realizar um levantamento 

das maiores necessidades desses atores sociais, 

através da aplicação de um questionário sócio-

econômico-cultural. 

Após o levantamento dos dados, foram iniciadas as 

oficinas de aprendizagem, no que tange a 

confecção dos produtos de limpeza (Figura 1). 

 
Figura 1. Momentos das oficinas. 

Resultados e Discussão 

Durante todas as oficinas, palestras, confecção dos 

produtos e reuniões, a equipe interagia com os 

membros da comunidade, tentando conciliar os 

saberes científicos a linguagem popular. 

As respostas positivas a esse estímulo (Figura 2): 

coleta de óleo nos comércios vizinhos, o aumentos 

na produção dos materiais. O principal produto foi o 

sabão, pois a comunidade conseguiu um comprador 

fixo semanal e se empenhou no processo 

empreendedor: criação/utilização de rótulo nos 

produtos, organização de uma futura cooperativa e 

espaço para armazenamento com o mínimo de 

segurança. 

 

Figura 2. (a) Material para facilitar a aprendizagem. (b) 

Óleo recolhido nos comércios locais. (c) Sabão 

produzido pela comunidade. (d) Rótulo do sabão 

produzido pela comunidade. 

Conclusões 

Em suma, essa práxis ofereceu conceitos e práticas 

cientificas à esses indivíduos, para que eles possam 

desenvolver seu núcleo empreendedor atrelado ao 

saber popular. 
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