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Resumo 

Com o progresso da humanidade, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de novas 

tecnologias para aderirem às novas exigências, porém, surgiram os problemas relacionados ao 

meio ambiente e um alarmante crescimento na produção de lixo. A extração, uso e ocupação 

de áreas anteriormente inexploradas foram desencadeando um processo de degradação sendo 

necessária a adoção de práticas como a implementação da educação ambiental em escolas que 

tenham como perspectiva incentivar alunos a trabalharem visando à redução dos impactos e 

dos resíduos gerados. Para análise dos aspectos relacionados a esta temática, tomou-se para 

estudo de caso a rede de escolas municipais sobre a importância da reciclagem como 

destinação correta aos resíduos sólidos urbanos (lixo orgânico e seco).  
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Introdução 

O desenvolvimento e progresso da humanidade têm crescido de forma exponencial 

desde o advento da revolução industrial. A ideia da substituição do homem pela máquina 

despertou o interesse de diversos países, adotando então, esses novos modelos de 

desenvolvimento. Com o avanço, porém, surgiram os problemas relacionados ao meio 

ambiente. A extração, uso e ocupação de áreas anteriormente inexploradas foram 

desencadeando um processo de degradação. Processo esse, que levou tempo para ser 

observado e estudado. 

A exploração da matéria prima para suprir os avanços da era tecnológica, trouxe 

consigo a geração de resíduos de diversas naturezas. Desde o resíduo simples como papel, 

papelão, plástico e outros mais utilizados pelo homem, até aqueles mais complexos como 

resíduos industriais e perigosos. 

Com essa problemática, No final dos anos 60 e início dos anos 70, os movimentos 

sociais em prol do meio ambiente começaram a surgir; nos anos de 1970 a poluição e o 
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esgotamento dos recursos naturais passam a preocupar autoridades de todo o mundo, vindo a 

ocorrer então, nos anos 80, a popularização do termo “Educação Ambiental - EA” no mundo; 

hoje, mais do que uma realidade, EA tornou-se uma grande necessidade mundial 

(GUIMARÃES, 1995). 

Aliado a Educação Ambiental, a reciclagem, conhecida como sendo um dos famosos 

3R’s, é uma das ferramentas empregadas por grandes empresas como medida mitigadora dos 

impactos resultantes de sua esfera no mercado. A reciclagem então conceitua-se com sendo a 

prática de transformar utensílios ou objetos antes sem uso, em algo que possa ser aproveitado, 

alongando assim o seu tempo de vida útil. 

Segundo Abreu (2008), a oficialização da Educação Ambiental aconteceu por meio da 

lei federal de número 6.938 de 1981, que deu origem a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Na esfera educativa, em 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (Lei 9.394/96), que aponta a necessidade de uma formação mais ampla do estudante 

da escola básica e sugere a abordagem de temas que propiciem a reflexão sobre questões 

como a ética, a responsabilidade e a cidadania, incluindo a percepção e compreensão do meio 

ambiente numa perspectiva interdisciplinar. Segundo Parâmetros Curriculares Nacionais, a 

Educação Ambiental deve ser desenvolvida com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento 

dos alunos a construírem uma consciência global das questões voltadas ao meio ambiente e 

sua importância. 

Para a implantação da Educação Ambiental e de suas variáveis, como a reciclagem, 

nas escolas e por consequência da sociedade, torna-se necessário à participação de diversos 

órgãos como prefeituras, os órgãos gestores das escolas, corpo de bombeiros entre outros para 

a sua inserção de maneira que gere resultados eficientes. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada para a proposta de implantação da Coleta Seletiva de resíduos 

sólidos foi dividida em três fases, na qual a fase inicial foi à etapa de planejamento das 

atividades, como tais atividades se desenvolveria ao longo do projeto, a segunda etapa 

compreendeu a fase de conscientização e inicio da implantação do projeto a terceira e ultima 

fase foi composta da fase de manutenção do projeto na qual foi criado um grupo para realizar 
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o monitoramento da coleta, auxiliar na realização de ações de informação, incentivo e 

sensibilização de forma contínua do projeto. As atividades realizadas abrangeu todo o público 

escolar com o intuito de sensibilizar os discentes, docentes e pais de alunos para os problemas 

ambientais do meio onde vivem e convivem. O projeto foi desenvolvido entre os meses de 

setembro a outubro de 2016. 

 

Resultados e Discussão 

 Para o incentivo aos alunos quanto ao desenvolvimento de atitudes conscientes em 

prol do meio ambiente, desenvolveram-se atividades de oficinas e gincanas educativas 

relacionadas com o tema em questão. Em uma visão geral essas atividades desenvolvidas de 

forma dinâmica e criativa aguçaram a curiosidade de participação e interesse por parte dos 

alunos. 

As atividades e oficinas desenvolvidas com as crianças foram complexas por conta da 

desenvoltura. A oficina de reciclagem foi realizada no período da noite pela maior 

disponibilidade dos alunos e da escola. Foi produzido por elas mesmas, com o 

acompanhamento dos organizadores, jarros, vassouras, objetos de ornamentação com o uso de 

garrafas PET’s e cada um ficaram com aquilo que produziu.  Todos participaram e 

expressaram o desejo de dar continuidade mesmo ao final; observou-se um interesse 

significativo por parte dos alunos no desenvolvimento das atividades. 

 Ao final das oficinas de reciclagem e das gincanas, os alunos mostraram ainda mais 

interesse no tema fazendo perguntas e prestando atenção no que estavam sendo falado pelos 

organizadores além da disposição em se aprofundar nas ações voltadas a reciclagem, ações 

essas que se pretende dar continuidade para aperfeiçoamento do desenvolvimento das 

atividades pelos alunos dentro e fora do ambiente escolar. 

De acordo com as informações obtidas através de conversas informais com os alunos, 

pode-se analisar os conhecimentos dos mesmos relacionados à reciclagem. Relação à 

reciclagem como parte do cotidiano dos mesmos, infelizmente responderam que não utiliza 

essa técnica, não sabem ou não tem conhecimento e alguns fazem uso da técnica de 

reciclagem no seu cotidiano.  

Quando questionados sobre a preocupação com relação ao meio ambiente e que está 

acontecendo ao planeta, relataram que a preocupação com o meio ambiente é um dever de 
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todos, pois necessitamos dos recursos naturais para sobreviver e que devemos cuidar do 

mesmo não jogando lixo na rua, porém alguns não demonstraram preocupação com o meio 

ambiente, justificando que não sabiam que o tema reciclagem tinha reação com a questão 

ambiente. 

Com relação à importância da coleta seletiva, onde podemos notar que os alunos não 

apresentam à prática de realizar este tipo de coleta devido ao desconhecimento de seus 

benefícios e implicações, e que alguns praticam de alguma forma a coleta seletiva no dia a 

dia, sendo está praticada de diversas formas, desde a separação dos restos de alimentos para 

alimentação de animais, garrafas, sacolas plásticas para utilizarem, conforme relatos dos 

alunos, porém, muitos alunos não responderam com êxito, pois expressaram que o lixo 

produzido por eles e suas famílias não tinha mais utilidade, podendo ser descartado de 

qualquer forma, que apenas os restos de comida (lixo orgânico) eram destinados à 

alimentação dos animais, porém destacaram que agora sabiam da importância de não jogar 

lixo em qualquer lugar, pois os mesmo tinham conhecimento dos impactos que o lixo causava 

ao meio ambiente, desde a geração de doenças como poluição do ar, agua e solo e mostraram-

se preocupados com o futuro do planeta se não começássemos agir de forma correta quanto à 

geração e destinação dos resíduos. 

A execução das atividades de reciclagem mostrou-se eficiente no desenvolvimento de 

conceitos e de práticas relacionados ao tema. Conforme observado, houve aumento 

significativo entre as perguntas. Os alunos mostraram conhecimento apurado do tema, 

sustentando a ideia de que a prática de atividades colabora para a disciplina e desenvoltura das 

crianças, e, por consequência a realização dessas praticas fora do âmbito escolar. 

 

 

Considerações finais 

Mesmo sabendo que a temática reciclagem apresenta várias dificuldades em ser 

trabalhada, pode-se notar que não é impossível colocar em prática, tendo uma educação 

ambiental sustentável e a conscientização de que sempre se pode melhorar. A decisão de 

implantação ou não é uma escolha de cada um, cabendo aos professores incorporar no 

cotidiano escolar a sensibilização e a conscientização sobre o lixo que se é produzido, 

trabalhando de diversas formas a temática abordada. 
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No transcorrer das atividades foi possível evidenciar a importância de se trabalhar um 

tema tão profundo de forma dinâmica e divertida, inserindo no cotidiano do aluno novas 

ações, atitudes e respeito ao meio ambiente e a sociedade de forma consciente. Os resultados 

foram notados positivamente, pela constante participação e entusiasmos dos alunos nas 

atividades desenvolvidas, desde a abordagem do tema com as palestras, as oficinas e a 

gincana. 

Ao término da implantação do projeto, os alunos notaram e dialogaram sobre a 

importância de suas ações e contribuições, mostrando a importância da coleta seletiva e que 

de forma dinâmica e divertida os tornam alunos mais conscientes e disseminadores dessa ideia 

de preservação. 
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