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RESUMO

Este artigo foi parte de uma pesquisa que teve como objetivo avaliar o nível de conhecimento e o
envolvimento de alunos da rede municipal de Lagarto-SE sobre a importância da Educação
Ambiental, em especial no processo de reciclagem do lixo, sendo desenvolvida em uma escola
municipal localizada em Lagarto-SE. Participaram da pesquisa 27 alunos, com faixa etária entre 15 e
35 anos. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado o questionário, com perguntas abertas e
fechadas. Pôde-se constatar a importância do papel da escola no processo de conscientização sobre o
cuidado que é necessário para manter o ambiente em condições de convivência. Com o
desenvolvimento da oficina, ainda foi possível traçar um paralelo entre teoria e prática, onde
perceberam-se resultados exitosos sobre a disseminação de conhecimentos sobre a reciclagem.

ABSTRACT

This article was part of a research that aimed to evaluate the level of knowledge and involvement of
students from Lagarto-SE municipal network about the importance of Environmental Education,
especially the process of recycling of waste, being developed in a municipal school. located in
Lizard-SE. Twenty-seven students from 15 to 35 years old participated in the research. As a data
collection instrument the questionnaire was used, with open and closed questions. The importance of
the role of the school in the process of awareness about the care that is necessary to maintain the
environment in conditions of coexistence could be verified. With the development of the workshop,
it was still possible to draw a parallel between theory and practice, where we noticed successful
results on the dissemination of knowledge about recycling.

RESUMEN

Este artículo fue parte de una investigación que tuvo como objetivo evaluar el nivel de conocimiento
y participación de los estudiantes de la red municipal de Lagarto-SE sobre la importancia de la
Educación Ambiental, especialmente el proceso de reciclaje de residuos, que se desarrolla en una
escuela municipal. ubicado en Lizard-SE. Veintisiete estudiantes de 15 a 35 años participaron en la
investigación. Como instrumento de recolección de datos se utilizó el cuestionario, con preguntas
abiertas y cerradas. Se pudo verificar la importancia del papel de la escuela en el proceso de
concienciación sobre el cuidado necesario para mantener el medio ambiente en condiciones de
convivencia. Con el desarrollo del taller, todavía era posible establecer un paralelismo entre la teoría
y la práctica, donde notamos resultados exitosos en la difusión del conocimiento sobre el reciclaje.
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INTRODUÇÃO

O acumulo de lixo em cidades é a principal causa de danos que refletem na própria comunidade,
como as enchentes e o aparecimento de várias doenças que têm como vetores insetos que são
atraídos pelo lixo.

Para minimizar esta situação, a reciclagem pode reduzir o acúmulo progressivo do lixo, dando
inclusive alternativas para a produção de novos materiais. No aspecto social, as ações de reciclagem
podem proporcionar melhoria nas condições de interação no ambiente, como podem gerar melhores
condições de trabalho e renda.

Dessa forma, a reciclagem, além de possuir grande importância, pois trará contribuição para o meio
ambiente em si ou para as pessoas que se preocupam com a destinação correta dos resíduos sólidos,
também pode ser utilizada para despertar nos estudantes a consciência sobre o reaproveitamento do
lixo, que pode ser usado na confecção de materiais didáticos, sendo aproveitados no processo de
ensino-aprendizagem.

Para isso, é importante que o tema “reciclagem” seja trabalhado no ambiente escolar, para que os
alunos possam ter consciência dos riscos quando se joga materiais que podem provocar vários
impactos ao meio ambiente, como também que eles possam ter a informação da reutilização de
vários materiais que podem ter valor econômico no processo de reciclagem.

Além disso, ações desta natureza trazem mais informação, conscientizando as pessoas, alertando-as
sobre o tempo de decomposição que cada tipo de resíduo leva quando exposto à natureza, reforçando
a ideia de que a reciclagem pode ser a melhor opção para minimizar os impactos que os seres
humanos provocam no meio ambiente.

A importância do tema, e da sua discussão no ambiente escolar, seguramente produzirá uma
comunidade mais consciente da sua função no cuidado com os atributos essenciais para que todos
tenham uma convivência melhor.

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa foi: avaliar o nível de conhecimento e o envolvimento
de alunos da rede municipal de Lagarto-SE sobre a importância da Educação Ambiental. Para tanto,
foi necessário:

- Investigar como são trabalhadas ações de reciclagem e coleta seletiva de lixo no ambiente escolar e
na comunidade adjacente.

- Planejar a realização de uma oficina de reciclagem no ambiente da unidade escolar pesquisada.

- Verificar a reação de alunos e professores durante a aplicação da oficina.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 - O ensino da Educação Ambiental: participação para além dos muros da escola

Os avanços científicos e tecnológicos trouxeram muitos benefícios para as sociedades, ao mesmo
tempo em que é possível perceber os inúmeros problemas ambientais causados pelo uso ilimitado
destes recursos. A Educação Ambiental é um processo de aprendizagem longo e contínuo que busca
formar e desenvolver atitudes racionais e responsáveis nas perspectivas de criar um novo modelo de
relacionamento com o meio ambiente, a fim de minimizar os impactos ambientais causados pelo
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homem no decorrer do processo de globalização.

Neste sentido, Guimarães (2004), afirma que as causas socioambientais locais e globais se
inter-relacionam, não sendo aspectos extintos de todas as realidades, pois refletem um determinado
modelo de sociedade e sua forma de estabelecer relações ao meio, geradora da crise socioambiental
que vivemos na atualidade. Diante dessa concepção, apodera a extensão desta temática, levando em
consideração importantíssima à efetivação de um planejamento e ações mais eficazes voltados para o
método de ensino e aprendizagem.

Segundo Gil (1995), destaca o quanto um tema passa a ser foco de interesse dos pesquisadores
sociais quando assume dimensões que perpassam o alcance da mídia. Para o autor, existe uma
espécie de “modismo”, propagado pelos meios de comunicação de massas, que influenciam,
sobretudo, na investigação de tais objetos. Entendo que a temática “meio ambiente” pode ser vista
como um exemplo dessa questão, uma vez que tem fomentado debates e suscitado questionamentos
constantemente divulgados pela mídia, especialmente a televisiva. Desse modo, reconhece-se a
influência da mídia na formação e atuação do povo brasileiro (ATAÍDE, 2000).

Destarte, Guimarães (2004) deixa claro que apesar dos educadores disponibilizarem-se em realizar
um melhor trabalho, desenvolvendo as atividades reconhecidas como de Educação Ambiental,
apresentam uma prática informada pelos paradigmas da sociedade moderna. Ou seja, querermos
fazer diferente pensando da mesma forma, não esquecendo a virtude equilibradora entre os
indivíduos e não permitindo omitir o ambiente em geral, entre eles os educadores e a sociedade que
enfatizar as experiências do nosso cotidiano, essa dinâmica informada pelos paradigmas desta
sociedade moderna tende a se extrapolar, seguindo essa tendência reprodutora de uma realidade já
estabelecida por uma racionalidade dominante.

Omitir a realidade é tornar cumplices do desequilíbrio sugerido, elevando situações críticas e
supérfluas para ações conscientes de vidas equilibradas, porém essa provocação das práticas
diferenciadas faz retrocessos de vivencias agressivos tanto à diversidade ecológica quanto as amarras
do tradicionalismo reproduzidas pelo passado e presente (BRASIL, 2005).

Segundo Brasil (1998), os alunos devem receber mais do que informações e conceitos, a escola deve
propor trabalhos para formação de atitudes, valores, ensino e a aprendizagem de habilidades e
procedimentos que resultem em um comportamento ambiental correto, que serão aprendidos na
prática do dia a dia na escola, através de gestos solidários, hábitos de se higienizar, dentre outras
ações. Portanto os professores devem priorizar questões que possibilitem ao aluno a probabilidade da
compreensão e da crítica sobre esta realidade, conscientizando os estudantes sobre o papel integrante
de transformador da sociedade, a fim de passarem a se enxergarem aptos e capacitados para os
desafios vindouros da Educação Ambiental. Dessa forma, os docentes se tornam realizados e
trabalhando na hipótese de sensibilizar, conscientizar e sustentar a natureza com a sua diversidade
equilibrada.

(...) desenvolver o conhecimento ajustado a si mesmo e o sentimento de
confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de
relação interpessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca
de conhecimento no exercício da cidadania. (BRASIL, 1998, p.07).

Contudo, Carvalho (2000), chama a atenção para o fato dos PCN não estarem condizentes com as
dificuldades das escolas sem estrutura, sem materiais pedagógicos ou com projetos pedagógicos
compartimentados em disciplinas estanques, por diversos lado, a inclusão do Meio Ambiente como
tema transversal contribui para chamar a atenção dos profissionais de Educação para a temática,
levando-os a se auto avaliarem e questionarem suas posições e os esforços para sua elaboração.

Quando se relata a Educação Ambiental nas escolas, deve-se focalizar o aspecto de participação na
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construção da vida. O meio ambiente existe por si só. Ele faz parte da constituição do planeta e é
dever dos homens respeitá-lo, uma vez que quando surgiu à vida humana, o meio ambiente já estava
constituído, mesmo que em transformação. A vida é uma evolução, aonde tudo se transforma e se
constitui em espécies e diversificação (BRASIL, 2005).

Diante desta situação, ao considerar uma EA para além dos muros da escola é importante adotar um
ensino crítico reflexivo, que compreende a sociedade numa perspectiva complexa, em que cada um
influencia o todo. Portanto, para haver transformações significativas, não bastam apenas mudanças
individuais (partes), mas necessita-se também mudanças recíprocas na sociedade (todo). Isso para
que haja nas duas situações, indivíduo e sociedade, ampliação das possibilidades de transformações
potencializando mudanças de curso e criando opções a um caminho único predeterminado por uma
proposta dominante de sociedade e seu modelo de desenvolvimento.

2.2 - Coleta Seletiva e Reciclagem

Como discutido no tópico anterior, o meio ambiente vem sofrendo o uso inconsciente dos recursos
ambientais. Além disso, devolvemos para o ambiente vários materiais que, segundo nossa
concepção, não nos serve mais. Dessa forma, estamos sobrecarregando o espaço natural e artificial
(ou seja, as cidades) com uma série de materiais que poderiam ser reutilizados ou reciclados.

Há, perante a EA, a ideia do uso sustentável, por meio do qual, podemos usar os recursos ambientais
de modo consciente sem provocar danos ao meio ambiente. Essa mesma ideia também nos fornece
uma reflexão sobre a reutilização de materiais que, por ter um valor econômico, além de garantir que
não voltem para o meio ambiente, também podem fornecer renda.

Dessa forma, segundo Castro (2011) podemos dizer que a Educação Ambiental surgiu com o
objetivo de despertar a consciência ecológica em cada ser humano, oportunizando um conhecimento
que pudesse permitir uma mudança de comportamento voltado à proteção da natureza como um
todo. Esta situação implica dizer que qualquer ação de proteção ambiental deve, obrigatoriamente,
passar pela Educação Ambiental.

Dessa forma, é importante que os alunos fiquem ciente que a EA não se refere a simples proteção do
meio ambiente, pois ela também prioriza o uso sustentável de materiais naturais, tendo este um fim
econômico. Estima-se que ao reciclar papel, por exemplo, sejam criados de cinco a dez vezes mais
empregos do que na produção do papel de celulose virgem. No entanto, em nosso país ainda há a
necessidade de políticas públicas que estimulem sua coleta e reciclagem, pois acredita-se que menos
da metade do material produzido é reaproveitado, o que significa não somente perda financeira em
material que vai para o aterro sanitário em forma de dinheiro jogado literalmente no lixo, como
também todos os danos ambientais ocasionados pelo seu descarte, poluição do solo, das águas, etc.
(SOUZA, 2015).

Uma forma de reutilizar esses materiais seria por meio do processo de reciclagem. Segundo Souza
(2015) esse processo “objetiva reaproveitar materiais descartados como matéria-prima para a
confecção de um novo produto”. Essa prática foi uma solução encontrada para diminuir os impactos
causados pelo excesso de lixo bem como a crescente necessidade de matérias-primas para suprir as
necessidades de consumo da população (SOUZA, 2015).

Além disso, entre as vantagens dos processos de reciclagem, está a diminuição de extração dos
recursos naturais, que também gera economia na emissão de poluentes, bem como a diminuição da
quantidade de resíduos que necessitam de tratamento final como incineração ou aterro sanitário
(SOUZA, 2015).

Um processo que está relacionado ao de reciclagem é a coleta seletiva, ou seja, a separação de
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materiais que apresentam características físicas e químicas semelhantes, sendo esta ação típica da
Educação Ambiental, ao passo que necessita da conscientização da comunidade sobre o lixo e a
importância de sua separação. Esta separação pode ser realizada em casa ou no comércio, mas para
que efetivamente tenha sucesso, é importante não somente a separação, mas também a coleta
diferenciada e o encaminhamento para reciclagem (SOUZA, 2015).

Para Souza (2015) de nada adianta a população separar o seu lixo em casa, e depois ao colocá-lo para
o lado de fora do portão, o mesmo ser recolhido pelo caminhão normal de lixo e misturado aos
demais detritos tendo seu destino final o aterro sanitário. Neste caso vê-se um trabalho perdido o que
faz com que aquele que separa se desestimule e com o tempo deixe de fazer a sua parte em prol da
saúde do meio ambiente.

Dessa forma, podemos levantar a seguinte questão: não é suficiente conscientizar nossos alunos para
separar o lixo de maneira em que os materiais que tenham características para serem reutilizados
sejam separados do que não podem, se, ao final do processo, não tivermos uma sociedade preparada
para reutilizar de forma correta esse lixo. É do poder público a responsabilidade de criar meios
necessários para a reutilização adequada do lixo, a fim de evitar um impacto ao meio ambiente, como
também gerar recursos para a sociedade.

3. METODOLOGIA

De acordo com os objetivos estabelecidos com este estudo, inicialmente foi realizada uma pesquisa
bibliográfica para a coleta de dados e conceitos acerca da temática abordada em uma escola
municipal, localizada no município de Lagarto-SE. Com isto feito, passou-se à delimitação da
pesquisa de campo, estabelecendo o modelo de questionário a ser respondido pelos pesquisados, bem
como começou-se a delinear o tipo de análise dos dados coletados que seria efetuada.

Dentre tantas razões relevantes na aplicação de um estudo de caso, destaca-se este como uma forma
de obtenção de inúmeras informações sobre como funciona a gestão e a vivência prática das questões
sobre a reciclagem na escola em questão. Por fim, foram analisadas as informações obtidas com as
pesquisas e a observação, e foram elaboradas as conclusões. Posteriormente, será informado o
contexto metodológico da pesquisa, levando em consideração a caracterização da mesma e dos
sujeitos envolvidos na pesquisa.

3.1. Caracterização do Estudo

O método usado para este trabalho foi a pesquisa de campo, e, tomando por base a natureza e o
objetivo da mesma, pode-se caracterizá-la como:

- Bibliográfica, devido à utilização da coleta de conceitos e opiniões através da pesquisa
bibliográfica, que utilizou materiais impressos ou publicados em sítios na internet;

- Qualitativa, pois foi realizado uma pesquisa de campo com a coleta de informações em uma escola
municipal, para a consecução de informações sobre a vivência prática do tema;

- Descritiva, pois, mediante a pesquisa bibliográfica, sua análise e a aplicação prática com a
verificação e observação através da pesquisa aplicada neste caso; estabeleceu-se e verificou-se a
aplicação prática do tema da reciclagem e o grau de conscientização na escola pesquisada.

Além dessas características, a pressente pesquisa também pode ser caracterizada como uma
pesquisa-ação, visto que o autor também colocou em prática um projeto, denominado “Reciclagem
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na escola”, sendo que este foi apresentado aos alunos, funcionários e à comunidade adjacente à
unidade escolar durante uma reunião no estabelecimento de ensino para a coleta de sugestões de
ações e atividades dentro do projeto.

Após a realização de reuniões para envolver a comunidade no projeto, os alunos visitaram as casas
para, junto com cada família residente, encontrar a melhor maneira de acondicionar do lixo em cada
moradia. Ficou definido, através da pesquisa bibliográfica, que a coleta seletiva seria o método mais
viável para um resultado melhor para a comunidade.

O trabalho foi realizado de forma interdisciplinar com os alunos do ensino fundamental, tratando de
percepções sobre a reutilização e reciclagem do lixo produzido na escola e nas vizinhanças da
unidade escolar, onde também foram realizadas ações para sensibilização sobre os benefícios da
reciclagem na preservação do meio ambiente.

Sabendo que é responsabilidade de cada indivíduo a conservação do meio em que vive, foi proposta
e aceita pelos professores e alunos a realização de práticas para a confecção de vasilhames para a
prática de coleta seletiva, com a sugestão de que o lixo fosse vendido para cooperativas de
reciclagem, e o dinheiro arrecadado tivesse a sua reutilização na aquisição de novos vasilhames para
serem distribuídos em outros locais da comunidade. Também foi sugerido aos participantes desta
ação a confecção de brinquedos com a utilização de sucata, e onde os próprios alunos poderiam
utilizar na recreação e nas aulas de educação física.

3.2. Planejamento da Pesquisa

Nesta fase do processo de construção, verificou-se todo o material necessário para a sua produção,
usando como fontes de pesquisa o acesso a publicações na internet, livros, teses sobre o tema e
outras obras que tinham como tema “a reciclagem”. Foram elaborados cronogramas simplificados
para o cumprimento de cada uma das etapas, que podem ser resumidas em:

- Pesquisa bibliográfica;

- Pré-seleção da escola a ser estudada;

- Elaboração e planejamento do formato de registro dos dados levantados;

- Elaboração do questionário a ser aplicado na pesquisa;

- Aplicação e desenvolvimento da pesquisa na unidade escolar selecionada;

- Organização e execução de oficinas sobre reciclagem;

- Organização e análise dos dados obtidos;

- Elaboração da conclusão, com base nos dados obtidos.

Dentro deste planejamento, uma etapa importante foi a aplicação de oficinas, com a participação dos
alunos, onde os mesmos executaram, sob orientação, atividades relacionadas com a reciclagem e o
reaproveitamento de materiais. Esta atividade foi alinhada com os professores e a direção da escola, e
trabalhou com os estudantes a execução de tarefas supervisionadas com a reciclagem de papel e
outros itens que foram trazidos pelos próprios estudantes.

3.3. Execução da Pesquisa de Campo e Área de Estudo
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A pesquisa foi desenvolvida em uma escola municipal de Lagarto. Este município se localiza na
região centro sul do estado de Sergipe, distante 75km da capital Aracaju. Segundo pesquisa realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, havia no município 101.305
habitantes, sendo o terceiro mais populoso do estado. A etapa de pesquisa de campo foi realizada
com a aplicação de questionário para 27 alunos com faixa etária variando de 15 a 35 anos.

A escola que selecionada para trabalhar este projeto funciona nos turnos matutino, vespertino e
noturno, sendo uma escola ampla, bem arejada, possuindo sala de informática, quadra poliesportiva,
sala de professores, cantina, refeitório, sala de recursos, secretaria, banheiros e possui um quadro de
funcionários onde a maioria efetiva. A escola conta com aproximadamente 975 alunos distribuídos
nos três turnos.

Durante a execução do projeto foram disponibilizadas 8 horas-aula, sendo 4 horas-aula no horário de
Ciências e 4 horas-aula em horário extraclasse. No horário de ciências foram realizadas palestras,
confecção de cartazes sobre o meio ambiente e a oficina de reutilização de garrafas plásticas. No
horário extraclasse, foi realizada a oficina de reciclagem de papel e pneu, em que este último serviu
de matéria-prima para que fossem confeccionados vasilhames de lixo, além de um porta-treco com
papéis e revistas velhas.

Para iniciar o primeiro contato com os alunos, foi realizado um debate com o tema
“Reaproveitamento do Lixo”. Após o debate, houve uma amostra de cartazes que abordou as
principais consequências ao jogar lixo nas ruas. Por fim, foi realizada uma oficina na qual os alunos
puderam aprender que objetos descartados podem ser reutilizados e reciclados. Os alunos
confeccionaram vasilhames e um porta-treco usando a sua criatividade construindo outros objetos a
partir de material reciclável.

4. ANÁLISE DA PESQUISA E DISCUSSÕES

Como dito anteriormente, participaram da pesquisa 27 alunos, com idade entre 15 e 35 anos. No
primeiro contato com os alunos para apresentação do projeto e do objetivo desta atividade, foi
estabelecido um diálogo para verificar o nível de informação da turma sobre a reciclagem e seus
benefícios, sendo em seguida realizada a oficina onde os alunos puderam observar como muitos
materiais que têm o lixo como destino podem ser reaproveitados.

Verificou-se uma grande aceitação dos alunos em relação à pesquisa e à aplicação das atividades
deste trabalho. Além disso, ficou evidente o interesse dos alunos sobre o tema, pois eles já tinham
ouvido falar do tema, mas não tiveram oportunidade de aprofundar seus conhecemos, como também
não tinham praticado ou vivenciado ações que envolviam a reciclagem.

Quanto a pesquisa através dos questionários, verificou-se que a linguagem usada foi rapidamente
entendida pois tratava-se de textos diretos, com perguntas curtas e que puderam ser respondidas de
forma resumida, não deixando de atender a finalidade de repassar a percepção sobre a informação
inserida na questão.

Sobre a primeira questão, foi perguntado sobre o entendimento do termo “meio ambiente”. Cerca de
70% dos alunos pesquisados afirmaram que têm noção do que seja o meio ambiente, fazendo uma
relação direta com a natureza. Tal análise permitiu afirmar que este conhecimento, e essa relação que
os alunos fizeram entre meio ambiente e natureza, permitem notar o quanto este meio é importante
para a humanidade, sendo comum no relato dos alunos alguns termos como a “preservação” e o “uso
sustentável” dos recursos ambientais.

Na segunda questão, os alunos foram questionados sobre o seu entendimento em relação à o que
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seria lixo. Genericamente, pode-se perceber que há uma percepção de que lixo é tudo aquilo que não
serve para mais nada, sendo esta a informação de 100% dos participantes. Este entendimento por
parte dos alunos, deixa claro que eles ainda não possuem claramente a ideia de reaproveitamento ou
reciclagem do lixo e resíduos. Desta forma, fica claro que há a necessidade de uma maior
conscientização sobre o fato de que o lixo é o início de uma série de processos de reutilização de
materiais que não mais servem para seu fim original ou para uma determinada área, mas podem ser
convertidos para outros fins

Assim como destacou Jacobi (2003), vive-se uma era em que a conscientização assume um papel
relevante, onde educar para ser cidadão se enquadra nessa possibilidade de motivar e sensibilizar
para a participação na defesa da qualidade de vida. E a reflexão que se faz da pesquisa realizada,
ainda permite destacar a Educação Ambiental como mecanismo de transformação.

Avaliando a resposta dos alunos pesquisados para o terceiro item da pesquisa, onde os mesmos
opinaram sobre problemas relacionados com o tema que mais acontecem na sua região, a poluição e
a degradação do solo, além do lixo, foram apontados como sendo os principais impactos ambientais
presentes na região, o que deixa claro a importância de aprofundar, tanto os alunos da escola, como a
comunidade adjacente à mesma, sobre as alternativas e soluções deste problema através da
reciclagem.

As questões 4, 5 e 6 do questionário, se relacionaram a percepção dos alunos em relação à
reciclagem ou reutilização do lixo, sendo todas questões fechadas. A quarta questão pediu que o
aluno marcasse sim ou não sobre o conhecimento do termo reciclagem, sendo que todos marcaram
“sim”, ou seja, que conheciam o termo. A quinta questão perguntou sobre onde o aluno tinha ouvido
falar sobre o termo “reciclagem, nessa questão, dentre as alternativas 85% apontou a escola como
local de informação e 15% os meios de comunicação (como televisão, rádio e computadores). A
sexta questão perguntava se o aluno tinha interesse em participar de um projeto que tivesse como
tema “a reciclagem”, todos os alunos marcaram “sim”

Conforme verifica-se pelos inúmeros autores trazidos pelo referencial teórico, a melhoria das
condições de vida relacionadas com o meio ambiente, possui relação direta com a conscientização
das pessoas sobre as melhores formas de destinação do lixo produzido por elas mesmas. E quando
falamos em conscientização, fica evidente o papel fundamental da escola pois pode dar essa
capacidade de destinação consciente desde os anos inicias de vida.

Nesse contexto, Fazenda (1993) aponta uma forma bastante moderna de se transmitir informações
sobre o tema “Educação Ambiental”, que é de forma interdisciplinar e dinâmica, fazendo o aluno se
envolver em projetos e oficinas, a fim dele despertar o interesse pelo tema em questão.

Diante da ciência por parte dos alunos sobre o que seja reciclagem ou reutilização do lixo, entende-se
também a razão deles terem interesse na participação em programas que tratem de ações deste tema.
Mais uma vez, destaque-se a importância de os educadores aproveitarem este tema para
desenvolverem projetos que aprofundem ainda mais as informações referente ao contexto da
preservação e conservação do meio ambiente.

Sobre isso, Ruscheinsky (2002) afirma que o aluno precisa ter acesso a um tipo de educação na
escola que faça o exercício da cidadania ser melhorado, especialmente no que diz respeito às
questões do meio ambiente, refletindo sobre a importância de agir como cidadão crítico e tendo um
pensamento reflexivo sobre seus atos.

A sétima questão foi referente ao conhecimento do aluno em relação a coleta seletiva. Nas respostas
ficou evidente que a maioria dos estudantes (86%) entendem o conceito correto do termo, sendo que
estes alunos remeteram para o contexto da separação do lixo. É evidente que as aulas de ciências
deram o entendimento sobre o tema, e mais uma vez aponta a escola como um caminho
importantíssimo para a conscientização de todos sobre a importância de cuidar do meio ambiente.
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Esta situação pode ser comprovada pela própria fala dos sujeitos que remeteram as aulas de ciências.

Na última questão do instrumento de coleta de dados, pode-se verificar que os alunos confundiram
alguns materiais colocados como alternativas com matérias que poderiam ser reaproveitados. As
opções dadas foram: papelão e papeis; frutas estragadas, restos de comida, pneus, isopor e lâmpadas.
Dos alunos pesquisados, 90% marcaram todos os itens.

O uso de práticas que abordem a reciclagem e a separação do lixo, como apontado por Layrargues
(2002), precisam associar ações e campanhas que objetivem a melhor conscientização de todos frente
à necessidade de conservação e do cuidado com o meio ambiente, buscando alternativas que
conscientizem sobre a convivência entre desenvolvimento e sustentabilidade, estimulando hábitos
como a separação correta dos resíduos produzidos.

Através desta coleta de dados ficou evidente a importância da abordagem das questões relacionadas
com a reciclagem em sala de aula, em especial sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente. Por
meio das instituições de ensino, em especial do que é ensinado lá, pode-se mudar hábitos e atitudes
do ser humano, formando sujeitos com plena consciência ecológica (DOS ANJOS, 1996).

Em relação a aplicação da oficina, pode-se vivenciar a reação dos alunos através da prática de ações
que trataram da reciclagem, e que demonstram o quanto é viável a capacitação no ambiente escolar
através de atividades que podem ser repetidas sem qualquer ambiente que estes sujeitos frequente,
como em suas casas ou na sua comunidade.

De acordo com o que foi levantado na pesquisa de campo, e corroborando com Silva (2004), pode-se
afirmar que, em se tratando da reciclagem dentro do ambiente escolar, o estímulo e o despertar para a
importância deste processo de proteção dos recursos naturais são abordados na escola geralmente por
professores de Ciências que se utilizam de conceitos da Educação Ambiental para transmitir os
saberes necessários para a promoção de mudanças posturais dos educandos.

A participação e a empolgação dos alunos participantes das oficinas retrataram bem o quanto o tema
da reciclagem pode ser um grande canalizador para novas atitudes dentro da sociedade. Pode-se
verificar que o ambiente escolar pode ser ideal para a implementação de ações como aquelas que
foram usadas na prática desta pesquisa. Apenas com a reação dos alunos durante a participação na
prática implementada nesta atividade, fica evidente que ações relacionadas ao meio ambiente podem
servir para dar uma dinâmica envolvente a sala de aula, quando o aluno se envolve em ações que
podem ser facilmente reproduzidas em suas casas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou caracterizar e atestar a importância da teoria e da prática da reciclagem na
formação de alunos e dentro do ambiente escolar. Procurou-se identificar os saberes necessários e as
percepções inerentes à prática do da reciclagem, tendo como objeto de estudo o tema “reciclagem”.

As questões que foram elencadas para nortear a pesquisa, buscaram detalhar a percepção dos alunos
sobre algumas questões ambientais, especialmente sobre a reciclagem, além de utilizar-se da
observação como fonte de percepção para o que desejou-se investigar.

Pôde-se constatar a importância do papel da escola no processo de conscientização sobre o cuidado
que é necessário para se manter o ambiente em condições de convivência. Para investigar e analisar o
tema abordado, recorreu-se a trabalhos, publicações, pesquisa estruturada e a observação, que
trouxeram informações sobre as questões ambientais na relação entre homem e natureza.
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Apesar de não ter sido aprofundada a investigação sobre a metodologia de ensino e aprendizagem em
sala de aula na escola, pode-se afirmar que existe atividade nas aulas de Ciências para a
disseminação de conhecimento sobre a reciclagem e demais questões ambientais, dando melhores
condições para que o processo de aprendizagem e conscientização obtenha um êxito muito maior.

Com o desenvolvimento da oficina, ainda foi possível traçar um paralelo entre teoria e prática, onde
perceberam-se resultados exitosos sobre a disseminação de conhecimentos sobre a reciclagem, além
de atestar o poder que a escola possui na ampliação do conhecimento em relação ao tema abordado,
criando a condição ideal para que os alunos sejam disseminadores da conscientização necessária para
que a comunidade escolar, incluindo aquela que é adjacente, também seja afetada.
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