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Resumo

A ação buscou promover uma atividade que ultrapassasse a rotina da sala de aula, sem perder

o conteúdo educacional.  Além disso, queríamos instigar os alunos sobre a importância  do

descarte  correto  e  da  coleta  seletiva  do  lixo  produzido  na  própria  escola.  Assim  sendo,

promovemos um bate-papo descontraído e dinâmicas que envolveram todas as crianças. Por

fim, presenteamos a escola com quatro lixeiras feitas de pneus velhos, cada uma destinada ao

descarte de um tipo de material: papel, vidro, metal e plástico. A atividade desempenhada, que

somada a outras que são desenvolvidas, de certa forma, servem como um investimento em

uma comunidade carente de um bom serviço de coleta sistemática do lixo, onde grande parte

dos moradores veem como solução a queima dos resíduos domésticos.

Palavras-chave: espaço escolar; lixo; coleta seletiva; sustentabilidade. 

Abstract

The action sought  to  promote  an activity  that  went beyond the routine  of the classroom,

without losing the educational content. In addition, we wanted to instigate students about the

importance of proper disposal and the selective collection of garbage produced at the school

itself. That being the case, we promoted a relaxed and dynamic chat that involved all children.

Finally, we presented the school with four dumpsters made of old tires, each one destined to

the disposal of a type of material: paper, glass, metal and plastic. The activity performed, in

addition to others that are developed, in a way, serve as an investment in a community lacking

a good service of systematic collection of garbage, where a large part of the residents see as a

solution the burning of household waste.
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INTRODUÇÃO

A construção de um meio sustentável requer um longo processo, cheio de detalhes a

serem trabalhados. Logo, de acordo com Kramer (2006, p.16), “É preciso compreender os

processos relativos aos modos de interação entre crianças e adultos em diferentes contextos

sociais, culturais e institucionais.”. A partir dessa análise, sabe-se que em qualquer grupo de

pessoas têm-se várias faixas etárias que precisam ser abordadas com didáticas diferentes, a

fim de garantir não um resultado momentâneo, mas sim uma consciência que se desenvolva e

fixe no intelecto do coletivo. 

Logo, trabalhar em uma comunidade que há alguns meses queimava quase que 100%

do seu  lixo  não  é  tarefa  simples.  Dialogar  com os  moradores,  fornecer  lixeiras  e  buscar

parcerias  com  a  prefeitura,  foram  algumas  atividades  desenvolvidas  pela  equipe  que  já

estavam dando resultados  positivos.  Contudo, a educação de descarte  correto do lixo não

estava abrangendo todos os alvos da comunidade. 

Partindo desse raciocínio, notamos através de relatos de alguns pais, que o público

escolar carecia também de uma abordagem, de um momento de interação com o time e com o

projeto. Além disso, por se tratar de uma escola pública no interior da cidade de Sobral, com

poucos recursos, o desafio era ainda maior, realidade não distante de muitas pelo Brasil, como

afirma Madeiros (2011):

“Muitas dificuldades e desafios são encontrados na Educação Ambiental na
Educação  Básica  Fundamental  nas  escolas  públicas  [...] os  professores
questionam sobre a falta de material didático, onde o próprio livro didático
é  ausente  de  conteúdos  relacionados  à  questão  ambiental,  se  fazendo
necessário outras metodologias com outros materiais que poderiam auxiliar
[...]” (MEDEIROS, p. 3, 2011)

Como  trabalhar  então?  A partir  dessa  indagação  feita  em grupo,  percebemos  que

teríamos que começar sendo exemplo: os próprios membros deveriam colocar a mão na massa

para  produzir  quatro  lixeiras  seletivas.  A ideia  foi  aceita  pelo  time  e  logo o trabalho foi

introduzido.
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PRIMEIRO PASSO: A PRODUÇÃO DAS LIXEIRAS COM PNEUS VELHOS

  As lixeiras foram produzidas utilizando pneus arrecadados em borracharias de Sobral.

Para cada lixeira  eram necessários  três  pneus,  no qual  antes  tínhamos  que cortar  a  parte

interna  para  um  melhor  alojamento  do  lixo  que  ali  seria  depositado.  Para  fazer  isso,

chamamos um borracheiro que tinha ferramentas e as habilidades necessárias para o trabalho.

Logo após, aderirmos um pneu ao outro usando arame, que deu mais resistência à estrutura.

  Para a parte artística preferimos usar tintas spray, devido à praticidade tanto em seu

manuseio quanto na sua secagem rápida. Dividimos os membros em funções para aproveitar

todo o tempo disponível para que todos colaborassem com algo, sem deixar ninguém ocioso.

Pintamos as lixeiras com as cores referidas à Coleta Seletiva: verde, vermelho, amarelo e azul

e com adesivos colocamos os nomes dos seus respectivos materiais: vidro, plástico, metal e

papel.

 A produção foi um sucesso, concluímos o trabalho em dois dias, fato que contribuiu

para a integração dos novos integrantes, que na época ingressavam no time, com os demais

veteranos. Devido a isso, a atividade das lixeiras seletivas é utilizada pelo time como exemplo

de um trabalho em equipe perfeito.

 MOMENTO DE INTERAÇÃO: O PRIMEIRO CONTATO ENTRE CRIANÇAS E

LIXEIRAS

Antes de qualquer coisa, tínhamos que firmar uma parceria com o corpo docente, já

que nossa atividade tinha a intenção de servir como apoio à rotina escolar. Devido a isso,

entramos em contato, firmamos a parceria time-escola e marcamos o dia de nossa visita.

Chegado o dia de nossa ação, foram preparados dois carros, sendo um deles com

carroceria  para transportar  as lixeiras.  Já na escola,  como planejado,  além de entrega-las,

promovemos um momento de educação ambiental com as crianças tanto do turno da manhã

quanto no turno da tarde, onde fizemos uma dinâmica educativa, não esquecendo de referir-se

à realidade da comunidade.

Tivemos a preocupação de pensar como abordaríamos os alunos, já que eles não nos

conheciam,  poderiam  se  intimidar  com  a  nossa  presença.  Logo,  começamos  com  uma

conversa para sabermos os nomes de cada um, idade e o que mais gostavam de fazer. Em

seguida,  após  ganharmos  a  confiança  deles,  explicamos  sobre  sustentabilidade,  além  do

descarte correto do lixo e como o mesmo poderia ser reutilizado. Nesse momento percebemos
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que eles mesmos não sabendo definir, já tinham uma mínima ideia da reciclagem e da sua

execução em momentos do dia a dia. 

Após a roda de conversa,  foi  iniciada a brincadeira:  colocamos quatro grupos de

resíduos no pátio, um metálico, outro de plástico, um de papel e por fim um de vidro, em

seguida cada criança pegaria esses materiais e destinaria na lixeira achasse ser a correta, caso

acertasse a criança recebia um prêmio, que mesmo sendo simbólico, gerou grande entusiasmo.

A aceitação  foi  bastante  positiva,  todos  participaram  ativamente  da  brincadeira.

Inicialmente tiveram algumas dificuldades para acertar a lixeira correta, principalmente ao

descartar os materiais metálicos. Contudo, após explicarmos e exemplificarmos com objetos

de metal utilizados no cotidiano doméstico, a brincadeira ganhou outro ritmo. 

Por fim, dividimos as crianças em filas para a distribuição dos prêmios e para nossa

surpresa ganhamos calorosos abraços como forma de agradecimento. Deixamos as lixeiras no

pátio, ouvindo promessas de que elas seriam zeladas e utilizadas corretamente. Toda a ação

foi fotografada e alguns depoimentos também foram gravados.

A atividade  além de  educativa  serviu  para  explorar  a  participação,  a  atenção,  a

iniciativa,  entre  outros  sentidos  que  muitas  vezes  não  são  trabalhados  em  sala  de  aula.

Ademais, procuramos utilizar o próprio espaço livre da escola, consideravelmente extenso e

pouco explorado,  mas  com uma grande importância  para o desenvolvimento  educacional,

como afirma Elali (2003):

“a  existência  de  áreas  livres  espaçosas,  parte  ensolaradas,  parte
sombreadas, tem assumido cada vez maior importância na delimitação dos
ambientes destinados à educação infantil, uma vez que tais locais permitem
às crianças desenvolver a psicomotricidade ampla (correr, pular, exercitar-
se),  participar  de  jogos  ativos  e  estabelecer  um  maior  contato  com  a
natureza.” (ELALI, p 312)

Ao finalizarmos, um grande sentimento de gratidão tomou conta dos membros que

estavam presentes e mais do que isso, sentimos a motivação de continuar interagindo com as

crianças,  trazendo novos assuntos voltados  para as  questões ambientais.  Esse foi  o nosso

primeiro  contato  time-escola,  mas  não o último,  graças  ao sucesso dessa atividade  outras

foram promovidas, além de outras que vem sendo planejadas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Tomar para si a responsabilidade de desenvolver trabalhos voluntários não é fácil, sair

da sua zona de conforto menos ainda. Contudo, se deparar com outras realidades  nos faz

refletir: será que eu não posso ajudar com o pouco do meu conhecimento?

Aquele  momento  despertou  ainda  mais  esse  questionamento  ao  time.  Entretanto,

tivemos a grande surpresa: aprendemos muito mais que ensinamos. Saímos de lá muito gratos

àquelas crianças, porque elas permitiram que mesmo por algum momento, voltássemos a ser

crianças também.

O  objetivo  de  nossa  atividade  tinha  sido  alcançado,  não  só  estimulamos  aquelas

crianças  a  partir  da  realidade  delas,  mas  também definimos  com mais  clareza  a  ideia  de

sustentabilidade que vagamente era entendida por eles.

Podemos perceber a importância de conectar assuntos não abordados na sala de aula e

de contribuir para a qualidade de vida do seu meio de convivência. Além disso, possibilitamos

uma visão crítica mais aguçada para a temática do lixo em seu cotidiano. Essa análise pode

concretizar o próprio tema da ação: de fato, para se colher no futuro, o presente deve ser bem

tratado, para que consequências positivas sejam colhidas.

Entre outros sentimentos gerados naquele momento, veio a sensação de que estávamos

no caminho  certo,  a  semente  da  sustentabilidade  tinha  sido  bem plantada,  cabia  ao  time

continuar o trabalho que apenas tinha sido iniciado.

A atividade foi desenvolvida no mês de novembro de 2017 e desde então fiscalizamos

o uso das lixeiras. Claramente percebemos que o mesmo carinho que demonstramos com eles,

é retribuído cada vez que ganhamos um abraço, e principalmente quando uma criança tem o

cuidado de colocar um simples plástico de bombom no seu devido lixeiro.
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