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Introdução

As grandes e rápidas transformações do meio 
ambiente são promovidas pelo ser humano. Atualmente 
a maior parte das pessoas residem em ambientes 
urbanos. Dados apresentados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) [1] indicam que no 
Brasil mais de 80% das pessoas são moradores 
urbanos. Esta urbanização, intensificada no Brasil após 
meados do século XX, proporcionou em diferentes 
espaços do território brasileiro um consumo 
exacerbado de produtos industrializados e dos recursos 
naturais, aumentando a produção de resíduos que são 
responsáveis por parte das alterações e impactos 
ambientais. A questão ambiental apresenta-se na 
atualidade como um dos paradigmas mais 
representativos nas diferentes sociedades de consumo, 
pois a perspectiva de melhoria das atuais condições 
naturais coloca em questão a necessidade de ações, 
política e debates de conservação e preservação dos 
recursos objetivando a melhoria nas condições de vidas 
futuras [2].

Um dos maiores problemas do ambiente urbano, em 
consequência dos impactos recorrentes, é a disposição 
indiscriminada de resíduos sólidos (lixo). Anualmente, 
pensando-se os diferentes centros urbanos e rurais,  são 
produzidos milhões de toneladas de lixo, é neste 
contexto que surge a preocupação de preservar o 
ambiente em que se vive. Porém, a inserção da 
preservação requer antes de tudo, da Educação 
Ambiental, que de acordo com a sua Política Nacional 
é definida como sendo os processos por meio dos quais 
os indivíduos e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade [3]. A 

problemática ambiental gerada pelo lixo é de difícil 
solução e a maior parte das cidades brasileiras 
apresenta um serviço de coleta que não prevê a 
segregação dos resíduos na fonte [4]. 

Neste contexto, a reciclagem é uma forma particular 
e sustentável para o gerenciamento dos resíduos sólidos 
tais como: papel, plástico e vidro, onde é produzida 
uma nova quantidade de materiais a partir do material 
coletado e re-processado, geralmente para ser 
comercializado, evitando a disposição final inadequada 
dos mesmos e havendo grandes economias em energia, 
água e matéria-prima. [2].

O presente trabalho, vinculado ao projeto de 
extensão Do Lixo aos Lucros: Educação Ambiental por 
Meio de Práticas de Reciclagem, da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), o qual ressalta 
a problemática dos resíduos sólidos e a degradação da 
natureza, enfatizando a importância da seleção dos 
materiais (coleta seletiva) e a sua reciclagem, a partir 
do lixo doméstico, visto que a educação ambiental deve 
estar presente em todas as etapas, inclusive em casa [5]. 

O objetivo dessas práticas, procura contribuir, no 
âmbito da educação ambiental, com o apoio às práticas 
de reciclagem e à coleta seletiva, através de uma 
prática pedagógica direcionada ao incentivo de jovens 
estudantes a adoção de uma postura mais responsável 
frente ao descarte do lixo.

Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal 
Sociólogo Gilberto Freire, localizada no bairro de Dois 
Irmãos, na Zona Norte da Cidade do Recife. Foram 
agrupados estudantes da 8ª Série do Ensino 



Fundamental II e docentes da referida instituição de 
ensino. 

As etapas foram dispostas da seguinte forma: 
aplicação de questionários prévios as ações e posterior 
as ações das oficinas, realização de palestras e 
explanações sobre a temática da reciclagem do lixo e 
em especial a do papel, e ações de produção de 
material reciclado com papéis de folhas de jornal. O 
produto dessa oficina foram suportes para fotografias
(porta-retrato) produzidos a partir de folhas de jornais 
que provavelmente seriam descartados no lixo.

Ao término da atividade prática, foram reaplicados 
os questionários para avaliar o que foi construído, em 
nível de conhecimento, no processo ensino-
aprendizado.

Resultados e Discussão

As atividades pedagógicas desenvolvidas durante 
a execução deste projeto proporcionaram uma 
ampliação na sensibilização dos estudantes sobre seu 
meio ambiente, visto que foram identificados 
problemas existentes na própria escola e nas 
comunidades nas quais os alunos estão inseridos. 
Foram propostas ações efetivas para a melhoria das 
condições da escola e da comunidade local, como 
separação do lixo, economia de água e luz, e a 
confecção de objetos decorativos com material 
reciclável.

Os resultados da análise dos questionários 
comprovaram que houve aprendizagem por parte dos 
alunos, concretizando aproveitamento no processo 
ensino-aprendizado. Ao questionarmos os 36 alunos 
sobre o destino do lixo produzido em sua casa, 
obtivemos um aumento de 53 % para 86%. Na questão 
a respeito dos possíveis prejuízos causados pelo lixo 
descartado de forma inadequada, 94% dos alunos 
afirmaram saber e, após a intervenção, passou para 
97%. Perguntamos também sobre o papel da coleta 
seletiva, onde a princípio 58% responderam 
corretamente e na reaplicação do questionário, esta 
porcentagem passou para 67%. Sobre a importância da 
reciclagem, 78% responderam de forma correta e na 
reaplicação houve um aumento em 94%. Quando 
perguntamos como reciclar papéis, evidenciamos um 
aumento de 50% para 75% de acertos nas respostas.

Portanto, pode-se observar através deste trabalho 
que a Educação Ambiental realizada nas escolas 
desenvolve nos alunos, as competências e valores que 
os conduzirão a repensar e avaliar de outra maneira as 
suas atitudes diárias e as suas conseqüências no meio 
ambiente em que vivem [6]. Logo, este trabalho 
mostrou ser viável a aplicação desta prática numa 
escola pública, de forma que pode ser ampliada para 
um maior público alvo, tanto na referida escola na qual 
realizamos o trabalho, como também em outras 
instituições de ensino.
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Gráfico 1. Comparação, em porcentagem, antes e após a ação extensionista.

                                                                                                                                                                           
Figura1. Objetos confeccionados a partir da reciclagem de jornal. A. Caixa; B. Vaso; C. Canudos de jornal para a confecção dos 
objetos; e D. Porta-retrato.


