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RESUMO

A presente pesquisa busca proporcionar um diálogo entre as diversas áreas da educação básica visando
uma comunhão entre as disciplinas do currículo, enfocando um olhar especial para questões referentes aos
impactos ambientais. Promove a reciclagem por meio da construção de brinquedos artesanais, visando tal
brinquedo como um agente formador da personalidade do ser, haja vista que nesse propósito o aluno
construirá seu próprio universo através de uma perspectiva pessoal para com a diminuição dos impactos
causados ao meio ambiente por meio do desenvolvimento sustentável. Em suma, se edificará seres
conscientes de seu papel de cidadãos promovendo menos danos à natureza de forma prazerosa.
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ABSTRACT

This research seeks to provide a dialogue between the various areas of basic education towards a
fellowship among subjects in the curriculum, focusing on a special look for issues relating to environmental
impacts. Promotes recycling through the construction of handmade toys, toy such as a targeting agent for
the formation of the personality of being, given that in this way the student will build their own universe
through a personal perspective towards the reduction of environmental impacts caused by through
sustainable development. In short, if you build beings conscious of their role as citizens by promoting less
damage to nature in a pleasant way.
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O artigo tem como foco principal a importância de resgatar os brinquedos artesanais, pois, a urbanização
verticalizada dos grandes centros - com a diminuição gradativa dos espaços de lazer – aliada ao processo
tecnológico de industrialização dos brinquedos, acena para uma quase extinção da produção artesanal de
brinquedos, os que nos remete a necessidade de preservação desse bem cultural, que permanece vivo no
imaginário popular, e tudo isso atrelado ao desenvolvimento sustentável por meio da reciclagem.

Os educadores têm o papel fundamental, de serem facilitadores no desenvolvimento da construção do
conhecimento na formação do cidadão do futuro. Uma das formas de buscar a melhoria do ensino é fazer
o uso de brincadeiras, jogos e brinquedos. E mesmo que a Lei de Diretrizes e Bases não mencione o tema,
o direito de brincar e aprender que estão garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

As escolas públicas, em geral, passam por momentos de carência de infra-estrutura, onde os alunos
pertencentes à classe menos favorecidas, não tendo tanto acesso à informação e tecnologia e nem
incentivo à arte e cultura. Apesar de todas as dificuldades, através da adaptação e criatividade, procura-se
enfocar nesse tema para alcançar os objetivos supracitados.

Um dos pontos que são necessários, mas que precisam de um incentivo na escola é a reutilização de
materiais. Trabalhar a reciclagem na educação é fundamental, porém, mais importante ainda é lidar com a
questão do consumo consciente. De nada adiantam as ações de reciclagem se não forem abordadas dentro
do enfoque do consumo sustentável.

É importante reciclar fazendo o uso de resíduos que temos à nossa disposição, que já são muitos. Muitas
vezes, ao trabalhar com receitar e passo-a-passo para construção de brinquedos ou outros materiais,
incentivam o consumo, caso as pessoas não tenham determinada sucata. O mesmo vale quando alguma
atividade educacional solicita, por exemplo: trazer garrafas PET e embalagens de "x" produto, pois as
crianças vão solicitar para os pais e estes, caso não tenham, comprarão o material para a criança poder
levar.

Desse modo a finalidade-mor dessa proposta é adaptar às crianças a construção de seu próprio mundo e
dos brinquedos são as ferramentas que contribuem para esta construção. É com os brinquedos que elas
começam a desenvolver sua criatividade e sua habilidade para mudar o futuro.

Quando as crianças têm oportunidade de brincar, dispõem de brinquedos para tal, individualmente ou em
grupos, vivem uma experiência que enriquece sua sociabilidade e sua capacidade de se tornarem seres
humanos criativos. Além de trabalhar a interação, socialização e cooperação entre os discentes.

A metodologia desenvolvida parte das histórias de vida de cada criança, haja vista que a escola se ocupa
de tal informação, a partir daí optou-se pela proposta construtivista nas quais diferentes elementos são
utilizados, partindo-se do concreto (o brinquedo, o jogo) para a compreensão da letra e do número, bem
como do contexto social onde as crianças estão inseridas. Os materiais utilizados na brinquedoteca das
escolas atualmente na sua maioria são jogos industrializados, porém a proposta é pertinente no tocante a
transformação da sucata em brinquedos, os quais serão construídos pelos alunos e continuarão sendo
voltados para o desempenho das diferentes competências lingüísticas, lógicas-matemáticas, artísticas,
psicomotoras.

Se há pretensão de alcançar algum sucesso na educação e no ensino de crianças e adolescentes, faz-se
necessário que os adultos entendam que um dos elementos que auxilia na maturação das estruturas
cerebrais dessas crianças é o envolvimento com brincadeiras.

Por fim, espera-se que o a brinquedoteca de sucata colabore para a formação de multiplicadores dessas
idéias, e que as crianças de hoje e adultos de amanhã, inventem as máquinas do futuro em um mundo
sustentável. E, dentro desse contexto, entender qual o papel social da escola e seu processo de
compreensão quanto à reciclagem.
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2. LIXO X RECICLAGEM – UM BEM NECESSÁRIO

Enquanto a água pode nos faltar, o lixo sobra. É lixo demais, e ele sempre aumenta. Aumenta tanto que
nem sabemos onde colocá-lo. Essa dificuldade é maior quando associada aos custos para se criar aterros
sanitários.

A situação torna-se pior quando constatamos que, na maioria das cidades brasileiras, o lixo é despejado
em terrenos baldios ou nos “famosos” e inadequados lixões. Segundo o IBGE, a coleta seletiva é praticada
por 45 municípios brasileiros. A prefeitura recolhe 900 toneladas de resíduos domiciliares por dia. Desses,
5% são reciclados.

Em contraposição a essas práticas ecologicamente incorretas, vem se estimulando o uso de métodos
alternativos de tratamento, como a compostagem e a reciclagem ou, dependendo do caso, a incineração.
A incineração (queima do lixo) é a alternativa menos aceitável. Provoca graves problemas de poluição
atmosférica e exige investimentos de grande porte para a construção de incineradores. Com a reciclagem,
é possível reduzir o consumo de matérias-primas, o volume de lixo e a poluição.

Tecnicamente, é possível recuperar e reutilizar a maior parte dos materiais que, na rotina do dia-a-dia, é
jogada fora. Latas de alumínio, vidro e papéis, facilmente coletados, estão sendo reciclados em larga
escala em muitos países, inclusive no Brasil. Embora seja um processo em crescimento, ainda não é
economicamente atrativo para todos os casos. Assim, nos restam as alternativas: evitar produzir lixo,
reaproveitar o que for possível e reciclar ao máximo.

Objetivando a promoção da conscientização das pessoas a respeito da crise ambiental e do papel que cada
um desempenha enquanto co-responsável pelos problemas e a respeito das possibilidades de cada um
participar das alternativas de solução, procurando despertar um comprometimento do cidadão, já que a
crise ambiental e a crise social se confundem e são frutos de uma crise mais profunda e mais geral desse
momento da história da humanidade. Torna-se obrigatório, portanto, criar mecanismos para a diminuição
da geração exacerbada de resíduo, pois, se reciclar é um ato ecológico e sensato, evitar a geração de lixo
é mais inteligente e consciente.

3. A INSERÇÃO DA RECICLAGEM NA ESCOLA

A questão ambiental é um tema muito importante que deve ser discutido por todos os segmentos da
sociedade. O acúmulo de lixo nas cidades é, sem dúvida, um dos grandes problemas ambientais atuais.

A escola, por sua vez, sendo formadora de opiniões, deve abordar o problema do lixo através do
desenvolvimento de atividades que busquem uma reflexão, uma maior participação e, acima de tudo,
comprometimento e mudanças de atitudes, valorizando dessa forma e respeitando a natureza e o meio
ambiente. Sendo assim, o ambiente escolar cumpre o papel fundamental, de formar cidadãos críticos, e
devem no próprio recinto buscar desenvolver algumas atividades que propiciem essa mudança e uma
maior conscientização da comunidade, através de oficinas, por exemplo, que podem ser oferecidas a toda
comunidade escolar, como oficinas de: coleta seletiva, meio ambiente, cultivo de plantas, higiene
individual e do ambiente, alimentação saudável, saúde, construção de brinquedos com material reciclado,
etc. De acordo com TRAVASSOS(2006, p. 18):

O papel da escola não se reduz simplesmente a incentivar a coleta seletiva do
lixo, em seu território ou em locais públicos, para que seja reciclado
posteriormente. Os valores consumistas da população tornam a sociedade uma
produtora cada vez maior de lixo. A necessidade que existe é, na verdade, de
mudanças de valores. TRAVASSOS (2006, p. 18)
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS) refletem a visão de que:

...aprendizagem de valores e atitudes pouco explorada do ponto de vista
pedagógico. Há estudos que apontam a importância da informação como fator de
transformação de valores e atitudes. Conhecer os problemas ambientais e saber
de suas consequências desastrosas para a vida humana é importante para
promover uma atitude de cuidado e atenção a essas questões, valorizar ações
preservacionistas e aquelas que proponham a sustentabilidade como princípio
para a construção de normas que regulamentem as intervenções econômicas.
(MEC,2001).

Para isso, é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com
atitudes, com formação de valores.

4. OS BRINQUEDOS E O SEU PAPEL NA FORMAÇÃO DO SER

Sengudo Vygotsky (1998) e Leontiev (1998), o brinquedo tem intrínseca relação com o desenvolvimento
infantil, porém os autores não o considerem como o único aspecto predominante na infância, é o
brinquedo que proporciona o maior avanço na capacidade cognitiva da criança.

É por meio do brinquedo que a criança se apropria do mundo real, domina conhecimentos, se relaciona e
se integra culturalmente. Ao brincar e criar uma situação imaginária, a criança pode assumir diferentes
papéis: ela pode se tornar um adulto, outra criança, um animal, ou um herói televisivo; ela pode mudar o
seu comportamento e agir, e se comportar como se ela fosse mais velho do que realmente é, pois ao
representar o papel de “mãe”, ela irá seguir as regras de comportamento maternal, porque agora ela pode
ser a “mãe”, e ela procura agir como uma mãe age. É no brinquedo que a criança consegue ir além do seu
comportamento habitual, atuando num nível superior ao que ela realmente se encontra.

No entender de Vygotsky (1998), é no brinquedo que o indivíduo aprende a agir numa esfera cognitiva
que depende de motivações internas. E Leonitiev corrobora, afirmando:

O brinquedo é a atividade principal da criança, aquela em conexão com a qual
ocorrem as mais significativas mudanças no desenvolvimento psíquico do sujeito
e na qual se desenvolvem os processos psicológicos que preparam o caminho da
transição da criança em direção a um novo e mais elevado nível de
desenvolvimento. (LEONTIEV, 1998).

Brincando as crianças recriam o mundo, refazem os fatos, não para mudá-los ou simplesmente para
contestá-los, mas para adequá-los aos filtros da compreensão. E há dois tipos de filtros: o cognitivo e o
afetivo. Algo pode caber ao cognitivo, mas não no afetivo. O brinquedo e o jogo facilitam o trânsito do
cognitivo para o afetivo.

De acordo com Vygotsky (1998), o brinquedo fornece a estrutura básica para as mudanças das
necessidades da consciência. O desenvolvimento da criança é determinado pela ação na esfera
imaginativa, pela criança de intenções voluntárias, pela formação de planos da vida real e pelas
motivações. Do ponto de vista psicológico, pode-se observar que as crianças que não têm oportunidade de
brincar, não conseguem conquistar o domínio sobre o mundo exterior. O brincar assume, pois, duas
facetas: a de passado, através da resolução simbólica de problemas não-resolvidos; e a de futuro, na
forma de preparação para a vida.
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5. A UTILIZAÇÃO DA SUCATA NA CONTRUÇÃO DE BRINQUEDOS

As brincadeiras, principalmente nas nossas infâncias nos auxiliam a conhecer múltiplas coisas como a
memorização, a escolha, enfim várias atividades educativas que colaborará muito para o nosso
crescimento. E mais colaborador do que as brincadeiras são os brinquedos, estes fundamentais e
essenciais para toda e qualquer criança em seu ato infantil. Ainda mais educativos do que os próprios
brinquedos são os brinquedos feitos de sucata. Isso você deve estar se perguntando como assim
Brinquedos de sucata, mas é exatamente isso mesmo.

Os brinquedos de sucata auxiliam as crianças a reciclarem materiais desde cedo para que quando forem
maiores elas já saibam fazê-lo dentro do processo educacional como, por exemplo, com copinhos de
iogurte, que ao invés de serem jogados ao lixo são utilizados para educarem.

Outro grandioso exemplo de sucatas que são transformadas em brinquedos são caixinhas de leite, que se
transformam em carrinhos para meninos e também carrinhos de bonecas para as meninas. Com uma
simples caixinha de fósforo um pedacinho de papelão e alguns fiozinhos de barbante podem fazer uma
linda bonequinha. Já com os rolos dos papéis toalha e alguns pedaços de papelão também conseguimos
fazer um aviãozinho. Também com o auxilio de alguns pedaços de papelão fazemos um lindo castelo, este
que fica ainda mais belo se encapado com papel camurça. Agora com aquelas caixinhas de sabonetes que
são jogadas fora, podemos utilizá-la fazendo um brinquedo, por exemplo, de um trenzinho que encanta e
educa demais a criançada.

Pode-se considerar essa transformação em uma concepção ambiental, ou melhor, em uma inserção da
sustentabilidade ambiental. Hoje, em todas as áreas da sociedade a Educação, claro, é a prática social
mais ativa e construtiva para tal transformação. É imprescindível a participação da Educação nesse
processo, pois além de assumir o relevante papel de formar indivíduos que atuam dentro da sua
completude existencial, acima de tudo é responsável pelo desenvolvimento dessa conscientização
produtiva do homem em seu meio de sobrevivência.

Enfim, os brinquedos citados acima são alguns dos muitos que as crianças podem fazer, com a ajuda do
professor, que obviamente, além de ensinar aos educandos sobre a importância que a reciclagem, ainda
assessoram a imaginação promovendo a inteligência saudável, e auxiliam na desenvoltura de algumas
habilidades.

6. CONSIDERAÇÕES

Brincar possibilita a criança descobertas que acarretam o aprendizado. A observação e a interpretação da
atividade de brincar dão ao professor caminhos que o leva a entender o aluno, e à criança oportunidades
de mesclar as informações, ampliando seus conhecimentos e suas habilidades, sejam elas motoras,
cognitivas ou lingüísticas, e assim, temos os fundamentos teóricos para deduzirmos a importância da
brincadeira.

O brincar é atividade própria do ser e sua forma de estar diante do mundo social, físico e interagir com
ele, a porta pela qual entra o contato com outras pessoas, o instrumento para a construção coletiva do
conhecimento.

Brincando, as crianças constroem seu próprio mundo e os brinquedos são as
ferramentas que contribuem para esta construção. É com os brinquedos que elas
começam a desenvolver sua criatividade e sua habilidade para mudar o futuro.
Quando as crianças têm oportunidade de brincar, dispõem de brinquedos para
brincar, individualmente ou em grupos, vivem uma experiência que enriquece sua
sociabilidade e sua capacidade de se tornarem seres humanos criativos.[4]
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Além de todos esses fatores mencionados anteriormente, pode-se unificar a ideia do brincar com a
produção do brinquedo, atrelando a isso a diminuição dos impactos na natureza com a reutilização do lixo
reciclável.

Em suma, essa é uma nova forma de conscientizar sobre os desgastes do meio ambiente e proporcionar
de forma prazerosa a reutilização de materiais, que até então não passavam de algo inútil. Dessa forma os
docentes estarão exercendo sua cidadania, por meio de ações concretas para o futuro de um mundo
melhor.
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