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RESUMO

A Educação Ambiental vem ganhando cada vez mais importância, sendo considerada
uma ferramenta de auxílio na promoção da sensibilização ambiental. Nas escolas, ajuda
na formação de cidadãos conscientes, capazes de decidirem e atuarem na realidade
socioambiental e comprometidos com o meio ambiente, por isso é necessário que os
professores se disponham a trabalhar com atitudes, com formação de valores e com
mais ações práticas do que teóricas. Portanto, a sensibilização ambiental nas escolas é
uma das principais bases de atuação no entendimento sobre a geração de resíduos e sua
correta separação/destinação. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi promover
a Educação Ambiental, com ênfase no gerenciamento dos resíduos sólidos, para
estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Gonçalves Dias em Três
Passos/RS. O trabalho desenvolvido na referida escola com 15 alunos do 5° ano. A
primeira etapa do estudo consistiu na observação das condições momentâneas da
separação dos resíduos sólidos na escola, realizando a composição gravimétrica com o
auxílio de uma balança de uso comercial, considerando a massa total de resíduos
recolhidos nas lixeiras da sala. Após, realizou-se a aplicação de um questionário
avaliando o conhecimento destes sobre o tema. Posteriormente procedeu-se a
sensibilização dos alunos através da temática da separação e a destinação correta dos
resíduos sólidos, abordando os principais problemas causados pelo lixo. Como
resultados observou-se que a separação inicial não estava adequada, embora os alunos
apresentassem conhecimento teórico sobre a separação. O processo de sensibilização foi
conduzido através de oficinas pedagógicas com materiais recicláveis utilizando vídeos,
imagens e jogos didáticos, os quais favoreceram a dinâmica das atividades e permitiram
maior motivação na participação dos estudantes. Diante dos resultados obtidos, pode-se
disser que os alunos do 5° ano entenderam o quanto o processo de separação e de
reciclagem dos RS é importante, pois o descarte incorreto dos resíduos degrada o meio
ambiente.

Palavras chaves: Meio Ambiente. Sensibilização ambiental. Estudantes.
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ABSTRACT

The Environmental Education has been gaining more and more importance, being

considered a tool of aid in the promotion of environmental awareness. In schools, it

helps in the formation of conscious citizens, who are able to decide and act in the

socio-environmental reality and who are committed to the environment, so it is

necessary for teachers to be willing to work with attitudes, values   and more practical

actions than theoretical. Therefore, environmental awareness in schools is one of the

main bases of action in the understanding about the generation of waste and its correct

separation / destination. Therefore, the objective of this work was to promote

Environmental Education, with emphasis on solid waste management, for students of

the Gonçalves Dias Elementary School in Tres Passos / RS. The work developed in said

school with 15 students of the 5th year. The first stage of the study consisted of the

observation of the momentary conditions of separation of the solid residues in the

school, realizing the gravimetric composition with the aid of a balance of commercial

use, considering the total mass of collected residues in the bins of the room. Afterwards,

a questionnaire was applied evaluating their knowledge about the topic. Afterwards, the

students were made aware of the issue of separation and the correct destination of solid

waste, addressing the main problems caused by garbage. As results, it was observed that

the initial separation was not adequate, although the students presented theoretical

knowledge about the separation. The sensitization process was carried out through

pedagogical workshops with recyclable materials using videos, images and didactic

games, which favored the dynamics of the activities and allowed greater motivation in

student participation. In view of the results obtained, it can be said that the 5th year

students understood how much the process of separation and recycling of RS is

important, because the incorrect disposal of the waste degrades the environment.

Keywords: Environment. Environmental awareness. Students.
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1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, a temática Educação Ambiental (EA) tem sido muito discutida, e

vem ganhando cada vez mais importância. Em uma sociedade contemporânea, onde os

hábitos de consumir e descartar fazem parte da cultura, a reciclagem e o

reaproveitamento dos materiais descartados se tornam cada vez mais importantes e têm

se ampliado, o qual é fundamental para a preservação do meio ambiente (ZAMORA,

2013).

Neste contexto, a EA é considerada uma ferramenta de auxílio na promoção da

sensibilização ambiental. No Brasil, esta foi regulamentada em 1999, pela Lei nº

9.795/1999 e vem ganhando espaço no país nos últimos anos, embora já seja

amplamente praticada em outros países a mais tempo. Sua função é sensibilizar sobre a

importância da preservação do meio ambiente e a utilização de forma sustentável dos

recursos naturais, bem como a construção de sociedades sustentáveis (BALDIN, 2015).

A temática ambiental na educação ganhou força, a partir da proclamação da

Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável

(2005-2014); e, em nível nacional, em 2012, com a implantação da Educação Ambiental

nos currículos escolares (FIGUEIRÓ, 2015). A EA nas escolas ajuda na formação de

cidadãos conscientes, capazes de decidirem e atuarem na realidade socioambiental de

um modo comprometido com a vida e com o bem-estar de cada um e da sociedade. Para

isso, mais do que informações e conceitos, a escola deve trabalhar com atitudes, com

formação de valores e com mais ações práticas do que teóricas (MEDEIROS et al.,

2001).
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A sensibilização ambiental nas escolas é uma das principais bases de atuação do

entendimento sobre a geração de resíduos e sua correta separação/destinação. Logo, o

termo Resíduos Sólidos (RS) define todo material sólido ou semi-sólido indesejável ou

que necessita ser descartado em recipiente destinado a este ato, por ter sido considerado

inútil (MONTEIRO et al., 2001). Dentre todos os tipos de resíduos, os RS merecem

destaque, pois representam uma parcela substancial dos materiais gerados, e quando mal

gerenciados, tornam-se um problema sanitário, ambiental, financeiro e social. O

conhecimento das fontes e dos tipos de resíduos sólidos, através de dados da sua

composição e da sua taxa de geração, é o instrumento básico para o gerenciamento dos

mesmos (KGATHI e BOLAANE, 2001). Os RS englobam materiais com características

diversas, desde resíduos inertes, orgânicos, embalagens de vidro, plástico, metal,

papel/papelão e até resíduos perigosos, os quais devem ter uma destinação correta a fim

de evitar danos ao meio ambiente (DIAS, 2002).

No Brasil, a reciclagem ganhou força em 1970, devido à utilização excessiva dos

recursos naturais pelas indústrias, e ao acúmulo de resíduos em locais inadequados

causando sérios impactos para o meio ambiente. Nesse período, surgiram novas

ferramentas e técnicas que possibilitaram o reaproveitamento dos resíduos. Em 1980,

com a introdução das garrafas de politereftalato de etileno (PET), houve uma grande

preocupação com o aumento da quantidade de resíduos descartados, o qual impulsionou

o início da reciclagem do plástico. Na década de 1990 a reciclagem de metal e alumínio

tornou-se realidade como o começo da produção de latas, e atualmente pode-se reciclar

os diversos tipos de materiais, (LOMASSO et al., 2015). Por isso, a reciclagem passou a

ser muito importante, pois minimiza os impactos negativos causados pelo homem,

sendo possível reaproveitar matéria-prima que já foi utilizada, contribuindo para a

redução da poluição e para a preservação dos recursos naturais, que traz diversos

benefícios para o meio ambiente (BRASIL e SANTOS, 2004, p.70)

Segundo o Relatório de Resíduos Sólidos Urbanos (RRSU, 2012), o Brasil é o

terceiro país que mais acumula resíduos, com valores de aproximadamente 183.481

toneladas de sobras por dia, ficando atrás da China e dos Estados Unidos. Nas cidades

com maior concentração populacional, a geração supera 1,2 kg/hab/dia, e se estes

fossem reaproveitados minimizariam os custos com a coleta e a destinação final dos

resíduos (RUBLESCKI, 2015).
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De acordo com dados do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana

de Porto Alegre 2010), papel, papelão, plástico e metais e vidros, são os materiais mais

enviados para a reciclagem (SOUZA et al., 2015).

Portanto, a reciclagem é um fator muito importante em termos ambientais e deve

ser amplamente trabalhada com crianças em sala de aula, despertando o pensamento

crítico sobre o reaproveitamento e reciclagem de resíduos, para desenvolver nestes a

capacidade de classificar os resíduos e identificar seu potencial de reciclagem

(KINDEL, 2006). Trabalhar questões como a reciclagem desde a fase infantil é um dos

primeiros passos para a conscientização desses futuros cidadãos com o meio ambiente.

É um processo progressivo e contínuo que desenvolve cidadãos conscientes para

minimizar os problemas ambientais, fundamentado no entendimento das relações entre

homem e a natureza (SANTOS e SILVA, 2017). Assim, deve-se sensibilizar os

indivíduos desde pequenos, para que separem os resíduos em casa, pois esse processo

começa no recinto domiciliar, visto que para cuidar do meio ambiente, é preciso separar

corretamente os restos que não vão ser mais usados. Diante do exposto, o objetivo do

presente trabalho é promover a Educação Ambiental, com ênfase no gerenciamento dos

resíduos sólidos, para estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Gonçalves

Dias em Três Passos/RS.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Promover a Educação Ambiental, com ênfase no gerenciamento dos resíduos

sólidos, para estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Gonçalves Dias em

Três Passos/RS.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar as condições da separação dos resíduos sólidos na escola.

Promover a sensibilização dos alunos sobre a separação e a destinação correta

dos resíduos sólidos.

Trabalhar temáticas relacionadas a Educação Ambiental com os escolares.

Avaliar a efetividade do trabalho de sensibilização dos estudantes.
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3 METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental

Gonçalves Dias que se localizada na Rua José Alfredo Schardong, n°140, no bairro

Pindorama na cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul (RS).

A Escola de Ensino Fundamental atende alunos do 1° ao 9° ano. Atualmente

conta com 164 alunos e 29 funcionários, entre professores, atendentes e merendeiras.

Sendo que as atividades deste estudo foram desenvolvidas com alunos do 5° ano,

compreendendo 15 alunos no total.

Com relação à estrutura física, a escola está instalada em prédio próprio e conta

com sala de diretoria, sala de professores, sala de ciências, cozinha, biblioteca, parque

infantil e pátio descoberto. A escola possui vínculo com o Programa Integração

Associação Atlético Banco do Brasil (AABB), pelo qual os alunos participam de

atividades complementares de arte, cultura e outros esportes.

A primeira etapa do estudo consistiu na observação das condições momentâneas

da separação dos resíduos sólidos na escola, realizando a composição gravimétrica com

o auxílio de uma balança, considerando a massa total de resíduos recolhidos nas lixeiras
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da sala do 5°ano, aplicou-se um questionário para identificar o nível de conhecimento

dos alunos sobre a correta separação dos resíduos.

A segunda etapa consistiu na sensibilização dos alunos sobre a separação e a

destinação correta dos resíduos sólidos. Esta ocorreu através de uma abordagem dos

principais problemas causados pelo lixo, com apresentação de vídeos, mostrando a

diferenciação do que é rejeito e o que é resíduo, além de conversas sobre a campanha da

coleta seletiva do município e o quanto isso é importante. Nesta etapa foi possível

verificar se os alunos têm o hábito de separar os resíduos sólidos de acordo com as suas

características, que é essencial para facilitar o processo de reciclagem. Ainda com o

trabalho houve a realização de palestras com foco no lixo como agente de poluição, e os

possíveis riscos à saúde pública, sempre relacionada à importância da Educação

Ambiental e do acondicionamento para minimização desses problemas.

Neste sentido para obter um melhor resultado nas atividades desenvolvidas foi

mantido o diálogo constante com os alunos, bem como, desenvolvido oficinas

pedagógicas utilizando vídeos, imagens e jogos didáticos, o que favoreceu a maior

dinamização das atividades e maior motivação na participação dos estudantes.

Instigou-se a produção de cartazes sobre os tipos de resíduos sólidos, os alunos foram

separados em 4 grupos para a confecção dos cartazes, o qual foi sorteado para cada

grupo o tipo de resíduo correspondente. Os cartazes foram afixados na escola, com

dicas dos tipos de resíduos que vai em cada lixeira, e também cada aluno produziu um

objeto através da reutilização dos resíduos sólidos da escola que eram descartados, para

consolidar o conhecimento sobre a temática resíduos. Ainda foi proposto a elaboração

de um poema sobre a reciclagem dos RS, para o qual os alunos tiveram

aproximadamente uma hora para terminar e ainda elaboraram um folder em conjunto

para ampliar a participação dos alunos na preservação do meio ambiente.

Posteriormente, avaliou-se o conhecimento dos alunos sobre a separação dos

resíduos em recipiente de coloração específica para cada classificação. A separação foi

feita da seguinte maneira, colocou-se cestos de lixos com identificação, cada grupo

tinha resíduos que precisavam ser descartados de maneira correta com a cor de

identificação. Após essa atividade realizou-se um quis de questões assinalando a
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questão verdadeira para garantir se os alunos prestaram atenção nos descartes destes

resíduos.

Ainda, como forma de avaliar a efetividade do trabalho conduzido, realizou-se a

caracterização dos resíduos por meio da composição gravimétrica, considerando a

massa total de resíduos encontrados na sala de aula, sendo recolhidos em dois dias

consecutivos por quinze dias, após os recolhimentos então foi realizada a pesagem do

total de resíduos coletados. Para proceder com a composição gravimétrica os resíduos

foram levados até uma sala, e assim iniciou a segregação para separar destes resíduos. E

após foram confeccionadas lixeiras coloridas para a sala, as quais foram etiquetadas

com o nome de cada resíduo, sendo os mais produzidos na sala de aula como papel,

plástico, orgânico e metal. Por fim, aplicou-se novamente o questionário a fim avaliar se

a sensibilização tinha sido efetiva.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades iniciais consistiram na observação das condições momentâneas da

separação dos resíduos sólidos na escola, realizando a composição gravimétrica a fim de

avaliar a separação dos resíduos na sala de aula. A Figura 1 apresenta os padrões de

lixeiras da sala, e expõem a separação dos resíduos.

Figura 1: Lixeiras e resíduos encontrados na sala de aula.
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Fonte: Autor (2018)

Com a composição gravimétrica foi possível verificar que não havia uma

separação dos RS na sala de aula, pois as lixeiras não estavam identificadas, sendo

assim os resíduos eram depositados misturados. Os resíduos produzidos em sala de aula

foram coletados ao longo de 15 dias e avaliados quanto a sua composição. A massa

destes foi determinada com o auxílio de uma balança e observou-se a produção de 210g

de resíduos compostos por papel, plástico de balas e pirulito, erva, caroço de pêssego,

cisco de lápis e madeira. Devido à baixa produção de resíduos não foi possível separar e

determinar a massa de cada categoria.

Os resultados obtidos através da aplicação do questionário antes da realização

das atividades de sensibilização revelaram que, em geral, os alunos apresentavam pouca

informação sobre à temática. Este foi composto por oito questões sobre a temática e os

resultados podem ser visualizados nas figuras abaixo.

Quando questionados sobre se já tinham algum conhecimento sobre a temática

resíduos sólidos, todos afirmaram que sim (100%), destacando o treinamento recebido

no projeto AABB. Esta informação corrobora com a afirmação de Medeiros (2011), de

que trabalhar questões ambientais é muito importante, em todos os níveis dos processos

educativos e em especial nos anos iniciais da escolarização, sendo mais fácil

conscientizar as crianças sobre as questões ambientais do que os adultos. O autor afirma

ainda que a escola é o lugar onde o aluno irá dar sequência ao seu processo de

socialização, e por isso, comportamentos ambientalmente corretos devem ser
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aprendidos na prática, contudo a escola deve oferecer a seus alunos os conteúdos

ambientais de forma contextualizada com sua realidade. Ainda, de acordo com Silveira,

(2013) trabalhar com o tema meio ambiente, mais especificamente com o lixo, é uma

forma de contribuir para a formação das crianças enquanto cidadãos conscientes, para

que se tornem aptos a decidir e atuar gradativamente na realidade socioambiental do

meio em que estão inseridos, mas de um modo comprometido com a vida, com o

bem-estar de cada um, da família, do bairro, do município, ou seja, da sociedade.

Na Figura 2, estão expressas as respostas obtidas com o questionamento se eles

já haviam recebido alguma orientação sobre os resíduos que produzem. Essa questão

caracteriza-se como aberta e resultou em 15 respostas.

Figura 2: Quanto a receber orientação para separar dos resíduos.

Como resultados, observou-se que 13% destacaram que receberam está

informação de seus pais; 47% destacaram a atuação dos discentes da Universidade

Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) (que foram fazer um trabalho de reutilização de

óleo de cozinha, e falaram um pouco sobre a separação de resíduos) e 40% dos alunos

afirmaram que receberam orientação dos profissionais da escola para separar os

resíduos produzidos nesse ambiente. A grande percentagem de respostas envolvendo

alunos universitários está de acordo com Bizerril (2000) que salienta que atualmente só

é possível imaginar a Educação Ambiental em um contexto interdisciplinar. Ainda,

neste contexto, Andrade (2003) acredita que o envolvimento dos universitários é

fundamental para mudanças na forma que alguns temas são concebidos na escola.
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Os alunos também foram questionados sobre a real atuação dos pais na

conscientização sobre os problemas que a destinação inadequada dos resíduos pode

causar no meio ambiente. Como resultados, observou-se que 80% afirmaram que em

suas residências os pais falam da importância da destinação correta e dos problemas

causados pela destinação inadequada dos resíduos, enquanto 20% afirmaram que os pais

não conversam sobre os problemas e nem a destinação incorreta.

Resultado similar foi observado por Saraiva et al. (2008), onde o mesmo

constatou que o lixo é um dos principais causadores de impactos no meio ambiente, e

que os pais têm o dever de conversar com os filhos sobre a importância da separação do

lixo. Ainda segundo Felix, (2007) essa preocupação se eleva devido ao potencial

poluidor que o lixo possui, podendo contaminar os recursos naturais.

Quanto a receber algum incentivo para separar os resíduos domiciliares, como

resposta, 73% afirmaram receber orientação dos pais, ou dos profissionais da escola

para separar os resíduos produzidos nesse ambiente, enquanto 27% afirmara não receber

qualquer tipo de incentivo. Isso evidencia a influência e a importância das ações de EA

desenvolvidas em sociedade, principalmente em escola sobre processo de reciclagem

dos resíduos gerados, sua influência no meio em que vivemos, sobre como cada cidadão

contribui para uma boa segregação (CORREA et al.,2015).

Seguindo o mesmo pensamento, Ozorio et al., (2015), afirmam que o aluno atua

como multiplicador de informações, isso significa disser que leva para casa e para a

sociedade tudo o que aprende e vive no ambiente escolar. Ainda, Reichert e Mendes

(2014), afirmam que o correto gerenciamento dos RS é um dos principais desafios dos

gestores públicos no início deste novo milênio, visto que o problema da disposição

inadequada ainda permanece, principalmente nos pequenos municípios.

Quando questionados sobre a importância da separação dos resíduos, observou

que 93% dos alunos acham extremamente importante separar os resíduos, pois já tinham

trabalhado a importância de separar os resíduos com as acadêmicas da Uergs em um

projeto executado na escola. Ainda, segundo estes a coloração específica de cada lixeira

(verde, amarelo, vermelho, azul e marrom) facilita o processo de separação dos tipos de

resíduo.

Devido à grande a quantidade de resíduos produzidos diariamente, Monteiro

(2001), destaca que é enorme a preocupação com o devido destino dado a esses, pois
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quando incorretamente gerenciados torna-se uma grave ameaça ao meio ambiente.

Nesta percepção, Trindade (2011), diz que trabalhar esse assunto nas escolas possibilita

que o conhecimento agregado pelo aluno no que se refere a correta separação dos RS

seja passado para o seu lar e para o convívio em sociedade, levando o comprometimento

sobre os resíduos e a um maior número de indivíduos colaborando para a diminuição

dessa problemática no âmbito social como um todo.

Apenas 7% dos alunos afirmaram não ser importante a separação dos resíduos,

sendo que estes não participaram do projeto das acadêmicas da Uers. Esta resposta pode

estar associada a falta de conhecimento e devida importância da temática o que estaria

de acordo com o por Mattar (2016), que salienta que a falta de conhecimento sobre os

impactos do lixo no meio ambiente ajuda nessa passividade. Segundo o autor: "Para as

pessoas, uma vez que o lixo sai dos domicílios, alguém está cuidando dele. O suposto é

que o problema está sendo resolvido. Mas o impacto da decomposição nos lixões, que

gera enormes quantidades de chorume que entram pela terra e poluem lençóis freáticos,

é algo que não é visto. É completamente invisível, opaco."

Na Figura 3 são apresentados os resultados dos tipos de resíduos produzidos nas

residências.

Figura 3: Mostra o tipo de resíduos produzidos diariamente.

A partir dos dados, pode-se constatar que 73% destacaram os resíduos orgânicos.

Segundo informações de Casarin, (2013), no Brasil, os componentes orgânicos somam

cerca de 60% do peso total do resíduo coletado.
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Apesar do grande volume destes resíduos, estes podem ter outro fim, que não os

aterros sanitários. Conforme Barbosa (2010), é possível reciclar o lixo orgânico em

quintais, escolas, empresas e até em apartamentos. Tal lixo transforma-se em

compostagem, que é um adubo com grande capacidade de reposição de sais minerais e

vitaminas, podendo ser utilizado, por exemplo, em plantas de jardins e hortas.

Observou-se também que 20% relataram os resíduos inorgânicos (Figura 3).

Representando 20%. No mundo atual, a geração de resíduos sólidos apresenta-se como

um importante problema ambiental, e em face de sua complexidade e diversidade,

constitui um sério desafio a ser enfrentado, pois o crescimento populacional e o

aumento do grau de urbanização não têm sido acompanhados com as medidas

necessárias para dar um adequado ao lixo produzido (COELHO, 2000).

Os rejeitos correspondem a 7%. Segundo Obladen et al., (2009), os rejeitos

podem ser definidos como a fração de resíduos que não pode ser reaproveitada ou

valorizada em virtude de suas características ou devido à inexistência de tecnologias

apropriadas. Resíduos provenientes de banheiros, embalagens cuja composição não

permite reciclagem ainda, são exemplos de rejeitos. Estes resíduos correspondem a

valores entre 20 a 25% dos resíduos, nos municípios do destino consorcio da Citegem

(CALDERAN, 2018).

Na Figura 4, os alunos foram questionados sobre o que sua família faz com os
resíduos orgânicos.

Figura 4: Destinação dos resíduos orgânicos.

19



Com os resultados, permite-se observar que 60% das famílias colocam seus

resíduos para o caminhão levar. Resultados estes que são preocupantes devido ao grande

acúmulo de materiais nos aterros sanitários e devido ao potencial poluidor do lixo. A lei

que institui a PNRS, dispôs em seu art.47, II, que é proibido o lançamento in natura a

seu aberto de RS e rejeitos.

Outras alternativas, para evitar sobrecarga nos aterros é a coleta seletiva, que se

inicia desde a separação do orgânico e o inorgânico até a segregação da composição do

material inorgânico em plástico, papel, metal e vidro para posterior reciclagem

(MENEZES; RESIO, 2011). Ainda, diante dos impactos causados ao meio ambiente

pela ação do ser humano, e da noção da finitude dos recursos naturais, a reciclagem é

uma das alternativas encontradas na busca por um equilíbrio entre captação, produção e

consumo. Tem, portanto, o objetivo de harmonizar a relação entre homem e natureza

através da utilização consciente e sustentável dos recursos, e do reaproveitamento dos

resíduos gerados (LOMASSO et al., 2015). A reciclagem aparece, então, como uma

ferramenta para amenizar tais problemas. Segundo Brasil e Santos (2004, p.70) reciclar

é economizar energia poupar recursos naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que

é jogado fora.

Por outro lado, 40% responderam que utilizam esses resíduos como adubo para

horta (Figura 4) o que é muito importante para a reutilização dos resíduos evitando

sobrecargas nos aterros sanitários. Cabe ressaltar que a compostagem tem um
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importante papel na segregação dos resíduos na fonte, diminuindo, assim, os riscos de

contaminação dos resíduos orgânicos a serem compostados (FROTA et al., 2015).

Na figura 5, os alunos foram questionados sobre o que sua família faz com os
resíduos inorgânicos.

Figura 5:Destinação dos resíduos inorgânicos.

À primeira vista, destacou-se que 87% colocam os resíduos inorgânicos para o

caminhão levar (Figura 5). Uma forma de controlar todos os tipos de resíduos comuns é

a coleta seletiva, que se inicia desde a separação do orgânico e o inorgânico até a

segregação da composição do material inorgânico em plástico, papel, metal e vidro para

posterior reciclagem (MENEZES; RESIO, 2011).

A questão da reutilização destes materiais foi citada por 13% (Figura 5) com

esses resíduos constroem carinhos, jogos e alguns utensílios. Diante dos impactos

causados ao meio ambiente pela ação do ser humano, e da noção da finitude dos

recursos naturais, a reciclagem é uma das alternativas encontradas na busca por um

equilíbrio entre captação, produção e consumo. Tem, portanto, o objetivo de harmonizar

a relação entre homem e natureza através da utilização consciente e sustentável dos

recursos, e do reaproveitamento dos resíduos gerados (LOMASSO et al., 2015). A

reciclagem aparece, então, como uma ferramenta para amenizar tais problemas.

Segundo Brasil e Santos (2004, p.70) reciclar é economizar energia poupar recursos

naturais e trazer de volta ao ciclo produtivo o que é jogado fora.

Após a realização do questionário os alunos foram convidados a participar de

oficinas com a temática resíduos sólidos.
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No decorrer das atividades os alunos se mostraram interessados e participativos

com as atividades propostas que sempre enfocavam o lixo como agente de poluição, e

os possíveis riscos acarretados à saúde pública.

Foi realizada uma palestra, a qual foi trabalhada com slides e vídeos. Nesta, as

perguntas mais frequentes foram: o que é resíduo sólido?;como é o processo de

separação na citegem?;que tipo de resíduos produzimos?; por que nossa cidade não tem

oficina de reciclagem para os alunos desenvolverem atividades com esses materiais?;

dentre outras. As perguntas foram respondidas através de fotos, vídeos, folheto

informativo e conversas. Dentre elas vale destacar uma explanação sobre a falta de

funcionários na citegem para separar todos os resíduos que passam na esteira e que

muitas vezes materiais com potencial de reciclagem acabam indo para o aterro. Ainda,

foram apresentadas imagens sobre os problemas que o descarte inadequado dos resíduos

causa no ambiente. Nesta parte, destacou-se que o descarte incorreto causa doenças e

contaminação dos recursos naturais, bem como, nesta parte, vários alunos relataram que

quando chove na cidade os bueiros entopem por causa do descarte inadequado, o que

provoca alagamento das ruas.

Figura 6: Palestra sobre sensibilização ambiental.

Fonte: Autor (2018)

A segunda parte da palestra abordou a coleta seletiva do município,

apresentando conceitos, dados e formas de como fazer a separação adequada, o cuidado
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diário com a disposição dos resíduos e a importância desta prática nas residências.

Ainda, questionou-se os alunos se estes têm o hábito de separar os resíduos de acordo

com as suas características e a coloração específica. Percebeu-se também que os alunos

não tinham conhecimento sobre a campanha de coleta seletiva desenvolvida no

município, bem como, que os professores não tinham conversado sobre isso.

Neste trabalho, o desenvolvimento de oficinas pedagógicas foi muito produtivo,

pois favoreceu a dinâmica das atividades e permitiu maior motivação e participação dos

alunos nas atividades. Nestas foram desenvolvidos cartazes sobre os tipos de resíduos

sólidos, bem como a produção de objetos/brinquedos/jogos através da reutilização dos

RS. Para consolidar o conhecimento outras atividades lúdicas foram desenvolvidas com

os alunos, como a elaboração de poemas e um folder, os quais abordaram termas como a

preservação do meio ambiente. Posteriormente os alunos foram divididos em grupos e

confeccionaram lixeiras coloridas para serem usadas na sala de aula. Ainda foi

apresentado para os alunos vários autores brasileiros que vivem desse trabalho de

reciclagem e produção de arte com produtos reciclados, como, Maria do Socorro

Simões, Vik Muniz e Debora Muskratz, o qual motivou os alunos construírem as suas

obras de arte com materiais recicláveis.

Figura 7: Cartazes construídos pelos alunos sobre os tipos de resíduos.

Fonte: Autor (2018)

Figura 8: Objetos construídos com materiais recicláveis.
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Fonte: Autora (2018)

Figura 9: Lixeiras coloridas confeccionadas pelos alunos.

Fonte: Autor (2018)

Figura 10: Obras com materiais recicláveis construídas pelos alunos, inspiradas nos
autores brasileiros.
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Fonte: Autor (2018)

Para atender a demanda dos próprios alunos, que tinham curiosidade de saber a

quantidade de RS produzidos em suas casas, estes foram desafiados e divididos em

grupos e fizeram a análise dos resíduos produzidos nas residências. Estes foram pesados

e divididos em classes sendo observada a presença de materiais seco como papel e

plástico, bem como embalagens de iogurte e nata sujos (rejeitos), os quais estavam

misturados com resíduos úmidos, o que fez como que os alunos percebessem o quanto

eles são consumidores e não estavam separando de maneira correta.

Figura 11: RS trazido pelos alunos.

Fonte: Autora (2018)

Portanto, a temática ambiental é complexa e requer o diálogo entre as disciplinas.

Sobre isso Jacobi (2006), relata que para um processo educativo articulado e
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compromissado com a sustentabilidade e a participação, deve ser um processo que

privilegie o diálogo e a interdependência de diferentes áreas do saber, com mudanças

nas práticas educativas e que estas estejam inseridas na interface dos problemas

ambientais. Diante disso, ações de sensibilização e educação para a comunidade sobre

os RS, seja no ambiente escolar ou não, ainda são necessárias e imprescindíveis para

possibilitar o surgimento de ambientes, mais limpos, ao mesmo tempo que, o

reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos crescem (FAGUNDES et al., 2014).

Ainda para Martins (2011) esses temas não podem ser trabalhados separadamente, pois

os assuntos pertinentes sobre a EA complementam o resto das disciplinas, dando uma

discussão interdisciplinar ao conhecimento.

Após o processo de sensibilização o questionário foi reaplicado para avaliar se

as ações foram efetivas na melhoria no conhecimento e sensibilização dos alunos,

ocorreu mudanças em algumas nas respostas.

Na segunda aplicação do questionário quando questionados se era importante

separar os resíduos 100% dos alunos disseram que sim, podendo se inferir que as

atividades de sensibilização foram efetivas. Diante disso, evidencia-se a importância do

trabalho desenvolvido, bem como está de acordo com Petry et al., (2015) que inferem

que a gestão dos resíduos sólidos é um tema que vem sendo bastante discutido na

atualidade, em razão das consequências do descaso em sua correta destinação. Os

resultados ainda corroboram os de Educoas (2015), que acredita que com o aumento

populacional e a pouca importância que se dá aos resíduos, torna-se um problema cada

vez maior e que nos leva à necessidade de desenvolver a consciência e ações para

diminuí-lo, bem como, ampliando os conhecimentos sobre a importância da separação

adequada. Já para Lopes (2003, p. 26) a problemática maior relacionada aos resíduos

sólidos está concentrada nas atitudes da própria sociedade. Ou seja, há a necessidade

premente de conscientizar a população, quanto à importância de colaborar com a coleta

seletiva e consequente destinação adequada dos resíduos sólidos.

Na questão sobre o que a sua família faz com os resíduos orgânicos (Figura 11),

houve uma mudança significativa nos resultados, pois com a sensibilização ambiental

alguns alunos entenderam o quanto é importante fazer a compostagem em suas

residências, demostrando que a palestra foi um incentivo para os alunos levarem para

casa o conhecimento e aplicarem nas residências.
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Figura 12: Destinação dos resíduos orgânicos.

 

Quando questionados novamente sobre o que a família faz com os resíduos

orgânicos os alunos afirmaram que em 27% dos casos ainda colocam para o caminhão

levar (passando de 60% dos dados no primeiro gráfico para 27% os que ainda colocam

para o caminhão levar). Porém 73% afirmam que fazem a compostagem e usam como

adubo no processo de compostagem (passando de 40% dos dados do primeiro gráfico

para 73%os que fazem a compostagem). Os resultados da Figura 12 demostram a

sensibilização e o entendimento da importância do processo de compostagem pelos

alunos. Estes resultados corroboram com os de Sá e Griggio (2016), que estudando a

temática RS afirmaram que por meio da compostagem de resíduos orgânicos

pretende-se que os estudantes percebam a conexão da química com as demais

disciplinas, pertencentes às diferentes áreas do conhecimento.

Ainda, que compreendam a importância das ações locais, individuais e coletivas,

na preservação do meio ambiente e que os trabalhos realizados despertem sua

consciência crítica, estimulando sua interferência no meio ambiente e social onde

habitam, nos limites de suas possibilidades. Espera-se por fim, possibilitar aos alunos

repensarem suas práticas diárias, construindo conceitos para aplicá-los na vida, ou,

conforme Guimarães (2007), sensibilizar o educando de acordo com a sua realidade

local, ou seja, trabalhar a vivência imediata para chegar a uma vivência plena.

27



Os dados apresentados na Figura 13 mostram o que a família faz com os

resíduos inorgânicos.

Figura 13: Destinação dos resíduos inorgânicos.

Na segunda aplicação do questionário em relação ao que a família faz com os

resíduos inorgânico, observa-se que ouve maior aproveitamento via reutilização dos

mesmos (passando de 13% dos dados do primeiro gráfico para 67% de

reaproveitamento). Os mesmos destacaram que após a palestra e a oficina de materiais

recicláveis, passaram a reutilizar os materiais em suas casas para a confecção de jogos e

brinquedos.

O reaproveitamento dos RS observado neste trabalho é similar aos obtidos por

Santos e Silva (2017) que dizem que aulas de reciclagem de resíduos, fazem toda a

diferença, pois permite que às crianças aprendam todos os ciclos da reciclagem, bem

como a cuidar e preservar. Para Klein e Fiurini (2016) no dia a dia de uma sala de aula,

podem ser mantidas as ações clássicas para trabalhar Educação Ambiental, como a

separação de resíduos sólidos nas residências, a coleta seletiva de lixo para a

reciclagem, por exemplo, entre outras. No entanto, essas ações devem ser o ponto de

partida para uma reflexão mais profunda para concretizar uma educação ambiental mais

crítica, tornando esses alunos agentes multiplicadores em suas casas. No mesmo

sentido, as atividades de reciclagem e gestão de resíduos também visam preservar as

matérias-primas e economizar energia no processo produtivo, pois quase todas as

formas de produção de energia geram impactos ambientais significativos, além de evitar
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potenciais riscos de toxidade que possa afetar a saúde humana (HATAMI-MARBINI,

2013).

Fazendo o quarteamento dos resíduos depois da confecção das lixeiras

específicas podemos observar uma melhora significativa na separação dos RS da sala de

aula, pois os resíduos antes eram armazenados todos misturados. Com a confecção das

lixeiras foi observado que os resíduos passaram a ser descartados em local apropriado.

Neste quarteamento foi obtido 110g de papel, 62g de plástico e 14g de resíduos

orgânicos, todos depositados de forma correta nas respectivas lixeiras. Estes resultados

nos mostram que as crianças precisam ser incentivadas a fazer a separação destes

resíduos de acordo com a coloração. Silva (2013) destaca a importância de trabalhar em

escolas a separação dos resíduos por cestos de separação, sendo representado por cor,

onde cada material tem a sua própria cor.

Figura 14: RS depositados corretamente após a confecção das lixeiras com a coloração
específica (na ordem: resíduo orgânico, papel e plástico).

Fonte: Autora (2018)

Diante dos resultados obtidos, pode-se disser que os alunos do 5° ano

entenderam o quanto o processo de separação e de reciclagem dos RS é importante, pois

o descarte incorreto dos resíduos degrada o meio ambiente.
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5 CONCLUSÃO

A partir da realização deste trabalho conclui-se que:

● Observou-se que alguns alunos já haviam recebido alguma orientação básica sobre

questões ambientais, porem pode-se concluir que nenhuma atividade prática sobre a

temática foi desenvolvida pelos profissionais da escola nesta área, a falta das práticas

ficou bem claro na primeira aplicação questionário.

● Com a palestra alunos adquiram uma base sólida de conhecimento sobre a temática, a

mobilização e participação dos escolares foi muito significativa, a sensibilização fez

com que os alunos mudassem suas atitudes em relação ao meio ambiente, sendo que foi

de suma importância trabalhar os assuntos relacionados aos problemas ambientais

causados pela má destinação dos RS.

● Após a reaplicação do questionário, concluiu-se que a percepção ambiental dos alunos

foi melhorada, demonstrando o conhecimento adquirido durante o desenvolver das

atividades práticas.
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APÊNDICE A-Questionário

1-Você já participou de trabalhos ou atividades que abordaram o tema de reutilização de

lixo na escola?

(      ) sim                   (       )  não

2- Você recebe ou já recebeu alguma orientação para separar os resíduos que produz?

(      ) sim                  (       )  não

Se sim. De quem? ...................................................

3. Seus pais ou professores conversam com você sobre os problemas causados pela

destinação inadequada do lixo?

(      ) sim                 (       )  não

Se sim. Quem..........................

4-Você acredita que é importante separar os resíduos?

(     ) sim                   (      ) não

5- Você já foi incentivado a separar o lixo domiciliar?

(    ) sim                   (     ) não

6-Você pensa que é importante separar o lixo?

(    ) sim                    (     ) não

7-Qual tipo de lixo é produzido na sua casa, em maior quantidade?
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( ) orgânico (restos de alimentos, cascas de frutas, legumes folhas de verduras, borra de

café, erva, produtos de origens animal etc.)

(    ) inorgânico (papel, vidros, embalagens plásticas, (agrotóxicos) alumínio etc.

( ) rejeitos (o que não pode ser reaproveitado, fraldas descartáveis, absorvente

feminino, papel higiênico etc.)

8-O que sua família faz com o lixo orgânico?

(   ) enterra                       (   ) utiliza como adubo na horta

(   ) dá para os animais    (   ) coloca para o caminhão levar

(   )deixa no terreiro

9-O que sua família faz com o lixo inorgânico?

(   ) reutiliza

(   ) enterra

(   ) joga na propriedade

(  ) queima

(  ) coloca para o caminhão leva

ANEXO A- Poemas criado pelos alunos
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ANEXO B-Folder criado pelos alunos.
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