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Introdução

A sociedade atual em crescente e em expansão
apresenta um perfil com alto nível de consumo, o que 
consequentemente gera um aumento na produção de 
resíduos domésticos e industriais. Tais resíduos ao 
serem depositados em ambientes inadequados ou ainda 
quando não são recolhidos pelas empresas públicas 
responsáveis, tornam-se um problema sócio-ambiental, 
já que afeta não só o meio ambiente “natural”, mas
também influencia diretamente no contexto social. 
   
    Nessa perspectiva, segundo AB’SABER (1996) a 
Educação Ambiental nos é apresentada como o 
conhecimento da estrutura, da composição e da 
funcionalidade da natureza e das interferências que os 
homens produzem nos respectivos âmbitos.
   
     O presente trabalho tem como objetivo relatar 
experiências em oficinas pedagógicas realizadas no ano 
de 2008 com alunos de 10 a 70 anos de instituições 
públicas que tinham como foco desenvolver junto com 
os sujeitos competências que colaborem para a 
articulação entre os conhecimentos ambientais e as 
práticas ecologicamente corretas, através da 
conceitualialização da pedagogia dos três R’s
(reutilização, reciclagem e reaproveitamento) e das 
discussões acerca do desenvolvimento sustentável.     
  
   Segundo LAYRAGUES (2002), a pedagogia dos 3 
R´s pode ser compreendida sobre duas perspectivas,
uma que prioriza a redução e reutilização; e outra que 
prioriza a reciclagem. A concepção que prioriza a 
reciclagem em detrimento de redução do consumo 
altera a ordem de prioridade da Pedagogia dos 3 R´s. 
  
    A pedagogia dos 3 R’s torna-se uma prática 
comportamentalista, em vez de reflexiva. A questão do 
lixo vem sendo apontada pelos ambientalistas como um 
dos mais graves problemas ambientais urbanos da 
atualidade. 
   
    Porém, a gestão de resíduos não é o único problema 
e não deve ser trabalhada de forma desvinculada.     Os 
problemas ambientais são problemas complexos, que 

para serem compreendidos devem ser analisados 
através de vários parâmetros.  Assim, a questão do lixo 
deve ser trabalhada em toda a sua complexidade,  
buscando-se realizar conexões com questões como  a 
gestão integrada de recursos hídricos e o consumo ético 
e sustentável.

Material e métodos

  O projeto foi realizado nos meses de abril a julho de 
2008 com cinco oficinas ministradas para alunos de 
escolas públicas municipais e estaduais do Recife, 
sendo duas escolas de cada segmento. As primeiras 
oficinas ocorreram no III encontro Regional de Ensino 
de Biologia (III EREBIO)/ I Encontro Regional de
Ensino de Biologia com as Escolas (I EREBES) e 
posteriormente em outras instituições para a 
continuidade do projeto. Em apenas uma das 
instituições houve a repetição da atividade devido ao 
número excessivo de alunos.

   Os níveis de ensino que participaram das oficinas 
foram o fundamental II, o médio e a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) nos módulos I e II.
   
    A pesquisa desenvolveu-se nas seguintes etapas: 1) 
desenvolvimento do tema através de revisão 
bibliográfica; 2) planejamento e execução das oficinas; 
3) confronto das idéias expostas nas oficinas e 4) 
análise dos resultados (Tabela 1).
   
   Para a realização das oficinas, que tinham duração 
média de duas horas, era solicitado que os alunos 
levassem vidro, lata ou papel. Inicialmente eram 
realizados questionamentos referentes às concepções 
dos alunos acerca da educação ambiental e da relação 
entre os termos reciclagem, reutilização e 
reaproveitamento enquanto conceitos, e da 
apresentação de um quadro com o tempo de 
decomposição de diferentes tipos de resíduos sólidos 
quando dispostos na natureza.
   
    Os registros das impressões desses momentos se 
deram com questionário estruturado (as perguntas 
foram a mesma para todos os níveis) e anotações das 
observações das oficinas. Em seguida, os participantes 



eram convidados a dar um novo “destino” aos materiais 
que eles trouxeram através do artesanato.

Resultados e discussões

Com base na análise das respostas dos questionários e 
dos momentos discussivos, podemos perceber que as 
concepções dos alunos variam de acordo com o nível 
de escolaridade, faixa etária e consciência crítica. Em 
média, 90 alunos participaram do projeto. As 
declarações dos alunos serão aqui apresentadas com as 
denominações do respectivo nível de ensino que estão 
cursando (F= Fundamental, M= Médio e  E=EJA).

 Ensino Fundamental:

   Grande parte dos alunos apresentou uma 
desarticulação de conhecimentos referente à temática, 
caracterizando ausência de esclarecimentos acerca da 
Educação Ambiental como observamos a seguir:

    Aluno F 1: “É  quando uma pessoa não joga lixo no 
chão, é quando os lugares estão limpos,etc...”

  Aluno F 7: “Educação Ambiental é a participação na 
sala de aula.”

Aluno F 20: “É respeitar a natureza, não maltrata o 
meio ambiente.”

  Tais alunos participam de um projeto com plantas 
fitoterápicas realizado na escola, no entanto as 
concepções observadas retratam um desconhecimento 
acerca do tema.   

Estudos científicos afirmam que grande parte dos 
projetos pedagógicos das escolas se dá de forma 
descontextualizada e os alunos não conseguem fazer 
inferências sobre o tema abordado. 
   Notamos também certa confusão conceitual com 
relação à utilização dos termos reciclagem e
reaproveitamento, como o seguinte relato:

  Aluno F 4: “Reciclar é a gente usar a garrafa de 
plástico de um outro jeito, de uma outra forma ou 
igual”

  A disseminação de conceitos confusos sobre 
reciclagem e reutilização gera uma má compreensão 
sobre o real significado e as diferenças entre esses 
conceitos.

   Ensino Médio:

  Os alunos do ensino médio se mostraram com uma 
percepção política sobre o tema, propondo até uma 
íntima relação entre a globalização e o consumo 
desenfreado.

  Aluno M 11: “Com a globalização teve um aumento 
de tecnologia e todo mundo virou consumista demais. 
Ai produz muito lixo. Por isso que tem reciclar, que é  
aproveitar a matéria prima, e reutilizar o que ainda 
serve, como lata e vidro, para decorar por exemplo.” 

   Diante desta perspectiva, EIGENHEER (2005) afirma 
que a reciclagem é um procedimento industrial de 
reaproveitamento de matéria-prima para a produção de 
novos produtos.

Ensino de Jovens e Adultos (EJA):

    Os alunos da EJA se mostraram bastante surpresos 
quando á idéia de reutilizar, sem passar pelo processo 
de reciclagem os materiais que eles consideravam 
apenas lixo, como latas e vidros de produtos de 
supermercado, além de relacionarem a educação 
ambiental com a preservação da saúde coletiva, como 
observamos em dois relatos ocorridos durante a 
exposição de conteúdos:

 Aluno E 5: “ Educação Ambiental é cuidar do 
ambiente que vivemos para não ficar doente, né?”

  Aluno E 7: “ ai professora! eu nunca tinha pensado 
que eu podia usar a lata  de extrato de tomate de 
novo!”

    Mais do que transmitir informações sobre os rios, os 
mares, o ar e a terra, a escola precisa criar novas 
formas de pensar e viver as relações com o planeta, 
incluindo-se nelas as relações com o ambiente natural e 
com outras pessoas (GUIMARÃES, 1995). Projetos 
ambientais e o trabalho do tema nas aulas de maneira 
transversal garantem aos estudantes condições 
necessárias para o conhecimento sistêmico da questão 
ambiental, aproximando-os mais da realidade em que 
vivem.  
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Tabela 1. Categorias de análise das concepções dos alunos presentes nas discussões e nos questionários:

Fundamental II Ensino médio EJA

Educação 
ambiental

Não tem definido os conceitos 
sobre educação ambiental. 
Relacionam com relações 
interpessoais, como respeito e bons 
modos.

Tem estruturados os objetivos básicos 
da Educação ambiental, como 
preservação do meio ambiente

Relacionam com prevenção de doenças e 
preservação do ambiente social local em 
relação à proliferação de animais nocivos à 
saúde humana.

Reciclagem,
Reutilização e

Reaproveitamento
de resíduos sólidos

Compreendem os três meios como 
uma única ação, a de tratamento do 
lixo.

Definem e identificam as três 
estruturas.

Tem conhecimento acerca do processo de 
reciclagem mas desconhecem os processos de 
reutilização e reaproveitamento.




