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RESUMO 
 

O artigo apresenta a Arte-Educação e a Educação Ambiental como ferramentas para resgatar 

os ambientes escolares, que enfrentam muitos desafios sociais e a pichação é um dos maiores 

problemas de violência e falta de cidadania que vem transformando, principalmente as escolas 

públicas, em ambientes sujos e de desordem. Enfoca o desenvolvimento da conscientização 

social, ao não vandalismo e a depredação do patrimônio público e urbanístico, formando 

assim cidadãos independentes, empoderados e capazes de criar suas próprias histórias à 

caminho do bem. Com este intuito, foi criado o Projeto Carpe Diem inspirado no próprio 

significado da expressão Carpe Diem, que é uma frase em latim, encontrada em um dos 

poemas de Quinto Horário Flaco (famoso poeta Romano), que sugere que a pessoa evite 

gastar o seu tempo com coisas inúteis ou simplesmente como justificativa para seu prazer 

imediato sem pensar no futuro, sugerindo fazer coisas boas, úteis e que possam favorecer seu 

futuro e o das outras pessoas ao seu redor. O projeto busca motivar a equipe da escola a ser 

trabalhada e sua comunidade, entorno de ações de preservação e multiplicação de 

conhecimentos através da sensibilização e conscientização de seus alunos na preservação do 

meio ambiente em que vivem, através de aulas semanais sobre Arte, Grafitte e Educação 

Ambiental. Os conteúdos visam estimular o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação 

e a capacidade de resolver problemas, estimulando a educação social por meio da conquista 

pelo senso crítico e o posicionamento, através da abordagem de temas atuais. Através do 

trabalho os alunos podem realizar ações de conscientização na escola revitalizando os 

ambientes. Esse projeto contribui para reforçar as potencialidades de cada um, e já vem 

apresentando resultados positivos, pois desde que o projeto se iniciou, as escolas atendidas 

nunca mais foram alvo de vandalismos e pichações, mostrando que pode ser um caminho para 

transformar o futuro desses jovens. 
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