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Introdução

Atualmente enfrentamos grandes impactos 
ambientais, sendo o lixo responsável por grande parte 
desses impactos com seu volume aumentado intensa e 
progressivamente, principalmente nos grandes centros 
urbanos. O descarte do lixo sob o solo de forma 
inadequada e sem os devidos cuidados necessários, 
formam os lixões que são bastante prejudiciais à saúde 
pública, devido à presença de restos de alimentos o que 
atrai insetos e ratos que, por sua elevada taxa de 
reprodução, propagam rapidamente bactérias 
patogênicas (Fellenberg,1980)[1].
   Segundo Pereira Neto, citado por Dias Neto 

(2004)[2], o equacionamento do lixo urbano no nosso 
país, na maioria dos casos, restringe-se apenas a coleta, 
seguida da destinação final a céu aberto, o que 
contribui sobremaneira com a poluição do solo, ar e 
das águas, bem como a disseminação de doenças. Para
Lima (1988)[3], o lixo é constituído pelos resíduos que 
resultam das atividades humanas na sociedade, e que 
esses resíduos decorrem de sobras de alimentos, 
papelão, plástico, madeira, couros, latas, vidros, gases, 
detergentes, entre outras substâncias, descartadas no 
meio ambiente e que sem a seleção adequada, acabam 
todos os tipos de resíduos sendo encaminhados ao 
mesmo destino. Segundo Valle (2002)[4], o volume 
dos resíduos urbanos que requerem disposição 
adequada pode ser reduzido em até 40%, se for 
realizada a separação prévia dos materiais recicláveis 
mais comuns. Essa redução do volume de resíduos traz 
como resultado uma vida útil mais longa para os aterros 
sanitários e, ainda, a possibilidade de utilizar 
incineradores de resíduos urbanos de menor 
capacidade.

Entendemos que a redução do volume, o 
processamento e a destinação do lixo deve ser uma 
questão presente nas discussões em todo o mundo, uma 
vez que se trata das relações ser humano-meio 
ambiente como uma solução alternativa e parcial à 
problemática do lixo nos centros urbanos 
(CONFERÊNCIA, 1995)[5]. 

A produção de resíduos é inerente a condição 
humana. Não há como não produzir lixo, mas pode-se

diminuir essa produção reduzindo o desperdício e, através 
da coleta seletiva, reutilizar os materiais recicláveis. A 
coleta seletiva, além de ser uma das formas de se trabalhar 
a educação ambiental, é entendida como a separação de 
materiais recicláveis ou reaproveitáveis na própria fonte 
geradora do lixo (EMLURB, 1993)[6]. Divulgou o Jornal 
do Commercio, (26 de julho de 2008)[7], que a Prefeitura 
do Recife recolhe por dia 1.800 toneladas de lixo, mas só 
0,4% disso é fruto da coleta seletiva, em que os materiais 
recicláveis ficam à parte dos resíduos orgânicos. Acredita-
se que à medida que as pessoas adotem a prática da coleta 
seletiva, contribuirão para a diminuição da quantidade de 
lixo; redução de área que demanda o seu aterro sanitário; 
menor poluição das águas, solo e ar; preservação dos 
recursos naturais; economia de energia; geração de 
emprego e renda (quando entregues a catadores); menores 
condições para a proliferação de pragas (insetos voadores e 
rasteiros e roedores), favorecendo um meio ambiente 
saudável em diversos âmbitos. Afirma Simonetto & 
Borenstein (2006)[8], que um dos motivos para tal parcela 
reduzida de reciclagem deve-se ao mau acondicionamento 
dos resíduos pela população, fato este gerado pela falta de 
informação acerca da importância da coleta seletiva. Ainda 
de acordo com os autores, a implantação da coleta seletiva 
é um processo contínuo e deve ser ampliado 
gradativamente. O primeiro passo diz respeito à realização 
de campanhas informativas de conscientização junto à 
população, convencendo-a da importância da reciclagem e 
orientando-a para que separe o lixo em recipientes para 
cada tipo de material. 

Sendo a problemática do lixo um dos grandes fatores que 
afetam a população mundial e particularmente a brasileira, 
causando impactos danosos ao ambiente, desenvolveu-se 
este projeto cujo objetivo foi realizar um trabalho 
educativo com crianças e jovens, conscientizando-as acerca 
da importância da coleta seletiva do lixo para preservação 
do meio ambiente, garantindo dessa maneira promoção da 
qualidade de vida das famílias e comunidade.

Material e métodos

O trabalho consistiu em atividades educativas 
desenvolvidas na Escola Municipal Professor Nilo Pereira,



com os/as alunos/as da 6ªserie, no período de três 
meses. Foram realizadas oficinas divididas em três 
módulos compostos de quatro encontros semanais, 
perfazendo um mês para cada um deles, em que foram
abordados os conteúdos referentes às questões para 
uma prática voltada para a preservação do meio 
ambiente. Foram utilizados materiais ilustrativos, 
elaboração de desenhos, e brincadeiras para realização 
das oficinas.

Resultados e Discussão

Ao longo das ações desenvolvidas obtivemos 
resultados satisfatórios. Os/as jovens mostraram-se 
envolvidos e interessados com as temáticas abordadas, 
participando com relatos presenciados no dia a dia em 
seus bairros. Os/as participantes passaram a identificar 
os problemas ambientais presentes em sua comunidade, 
construindo um pensamento crítico sobre o papel de 
cada cidadão/cidadã na contribuição para um ambiente 
saudável. Os conhecimentos trabalhados na construção 
de um saber voltado para novos hábitos, a prática da 
coleta seletiva, foi estabelecido por meio da abordagem 
de temas como cidadania; meio ambiente; problemas 
ambientais; definição e tipos de lixo; problemas que o 
lixo causa no meio ambiente e na saúde humana, e sua 
destinação; definição de coleta seletiva, como fazê-la;
conceito de reciclagem e tipos de matérias que devem 
ser reciclados, orientando como e porque fazer. Esses 

conhecimentos foram importantes para sensibilizar os/as
participantes a terem responsabilidade quanto aos 
problemas ambientais no contexto social de modo que 
passem a exercerem sua cidadania em benefício de todos e 
todas.
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