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RESUMO
Os resíduos sólidos é um transtorno ao meio ambiente e a qualidade de vida do ser humano, nas grandes cidades, desde a elaboração
até seu destino final. Medidas, para redução desses resíduos estão sendo aplicadas através da coleta seletiva e reciclagem que propõe
minimizar os impactos nesses espaços urbanos. Diante do exposto, o trabalho é voltado para conscientização ambiental a partir da
prática de Educação Ambiental, através da reciclagem, sendo aplicado no espaço escolar, em um colégio da Região Metropolitana de
Recife, Pernambuco. A pesquisa apresenta um caráter qualitativo e exploratório, através da coleta de dados, sendo aplicado um
questionário com 14 alunos do 8º ano do ensino fundamental II, objetivando compreender a percepção a respeito da temática abordada.
Portanto, esse trabalho apresentou-se de forma positiva, contribuindo para a formação de alunatos críticos e analíticos em relação aos
resíduos sólidos, promovendo a Educação ambiental como ferramenta capaz de contribuir para valores e questões importantes para o
meio ambiente, devolvendo habilidades de reutilização dos resíduos minimizando os impactos ambientais.
Palavras-Chaves: Educação, Conservação, Prática.

Educación ambiental: la importancia de incentivar a los alumnos del 8º a la conciencia
ambiental orientada a la colecta selectiva
RESUMEN
Los residuos sólidos son un trastorno al medio ambiente y la calidad de vida del ser humano, en las grandes ciudades, desde la
elaboración hasta su destino final. Las medidas, para reducir esos residuos se están aplicando a través de la recolección selectiva y el
reciclaje que propone minimizar los impactos en esos espacios urbanos. En el caso de la educación ambiental, a través del reciclaje,
siendo aplicado en el espacio escolar, en un colegio de la Región Metropolitana de Recife, Pernambuco, ante el expuesto, el trabajo
está orientado hacia la concienciación ambiental a partir de la práctica de Educación Ambiental, a través del reciclaje. La investigación
presenta un carácter cualitativo y exploratorio, a través de la recolección de datos, siendo aplicado un cuestionario con 14 alumnos del
8º año de la enseñanza fundamental II, con el objetivo de comprender la percepción acerca de la temática abordada. Por lo tanto, este
trabajo se presentó de forma positiva, contribuyendo a la formación de alunatos críticos y analíticos en relación a los residuos sólidos,
promoviendo la Educación ambiental como herramienta capaz de contribuir a valores y cuestiones importantes para el medio ambiente,
devolviendo habilidades de reutilización de los residuos residuos minimizando los impactos ambientales.

Palabras Claves: Educación, Conservación, Práctica.
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1. Introdução
O lixo urbano é um grande transtorno que afeta a qualidade de vida da população do mundo desde sua
elaboração até seu destino final. A maioria dos problemas estão relacionados com o aumento da produção de
resíduos sólidos na sociedade, impactando a qualidade de vida nos grandes centros urbanos (SIQUEIRA;
MORAES, 2015). Um dos maiores problemas globais está correlacionado como a criação e implementação de
medidas voltadas para a redução do lixo nas áreas urbanas. Este problema pode ser observado deforma mais
grave nos países em desenvolvimento, estando relacionado às condições de infraestrutura. As constantes
transformações no espaço urbano têm provocados diversos problemas ambientais devido ao aumento da
população nas cidades acarretando necessidades de moradia e emprego.
Atualmente, o ser humano tem uma forte ligação com questões voltadas para consciência ambiental,
pois o homem moderno considera a conservação da natureza algo fundamental para sua sobrevivência. Nesse
contexto, a reciclagem apresenta grande importância, pois traz inúmeros benefícios para os centros urbanos,
através da redução do lixo, contribuindo para a diminuição da poluição do meio ambiente, preservação dos
recursos naturais e melhorias na qualidade de vida da população (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA.DE
ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL, 2006) O trabalho é voltado à promoção de uma consciência
ambiental a partir da reciclagem como o conjunto de hábitos que contribua para amenizar os impactos no
ambiente urbano. Com isso o alunado pode ter uma visão diferenciada, desencadeando em ações a partir da
aplicabilidade no espaço geográfico escolar, onde desenvolverá uma visão crítica acerca da temática voltada
para Educação Ambiental.

2. Material e Métodos
A pesquisa foi desenvolvida com caráter qualitativo e exploratório, pois pretende analisar a
visão holística em relação à coleta de dados. Assim, foi realizado no quarto semestre do ano letivo de
2015 (outubro e novembro) um projeto nas aulas de geografia, voltada para EA, onde participaram
da pesquisa, 14 discentes do 8º ano do Ensino Fundamental II de determinada escola da rede privada,
localizada na Região Metropolitana de Recife-PE, no bairro de Boa Viagem. Este trabalho fez uso de
uma revisão literária que embasou a elaboração do referencial teórico, a realização reflexiva inicial
objetivando compreender a percepção dos discentes a respeito da temática abordada.
Foi apresentada uma aula de exposição aos alunos em relação ao tema central, explicando a
importância e a necessidade do estudo com conceitos básicos sobre o lixo urbano, classificação dos
lixos por recipientes e a importância da reutilização desses descartáveis que podem ser reutilizados.
Após a exposição da aula, foi aplicado um questionário, os quais contiveram perguntas abertas e
fechadas dirigidas aos discentes, com ênfase na observação da realidade dos alunos acerca das
questões apresentadas. Além das opiniões em discussões em sala de aula, através de entrevistas não
estruturadas que permitiram a interação com os discentes e o esclarecimento do tema abordado, pois
foi demonstrado que estes conhecimentos influenciam o desenvolvimento do pensamento crítico
frente ao tema, tornando-os formador de opinião com base naquilo que foi estudado.
3. Resultados e Discussão
Dos 14 alunos que responderam ao questionário, a maioria demonstrou atitudes positivas relacionado à
questão da responsabilidade educacional e ambiental, porém quanto à aplicabilidade em seu cotidiano, apenas
1% alegou que na sua residência seus familiares praticam a separação e destinação correta dos resíduos
gerados. Entretanto, todos afirmaram que estão dispostos a contribuir para que a prática seja inserida em seu
cotidiano e na sala de aula, além de compartilhar do ensino e aprendizagem da importância da reciclagem para
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o meio ambiente. O levantamento demonstrou importância para a conscientização dos alunos a separação do
lixo urbano – escolar, aprendendo a conceituar os três R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar) sendo uma forma
de fazer com que os alunos compreendam de maneira objetiva suas ações e reflitam sobre mudanças possíveis
além do âmbito escolar (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL,
2006).

4. Conclusão
Portanto, este trabalho apresentou de forma positiva e influenciando os discentes que estão na fase de
desenvolvimento, a práticas e atitudes que contribuíam com o uso consciente acerca do lixo. Diante disso, cabe
dizer que a Educação Ambiental tem a capacidade contribuir através dos valores, não apenas por um meio de
informações, trata-se de um processo que envolve transformações no sujeito que apreende diante da realidade
que lhe rodeia e a necessidade diante do mundo. Desenvolvendo habilidades como mais cooperação, e menos
competitividade, assim se pode ter grandes expectativas sobre a recuperação do meio ambiente, ou o
congelamento da destruição dos bens naturais que ainda não entraram em extinção no nosso planeta.

5. Agradecimentos
Agradecemos a escola da pesquisa, pelo espaço fornecido para a investigação desta pesquisa, aos
alunatos pelas contribuições e participação.

6. Referências
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL. Resíduos Sólidos
Urbanos: Coleta e Destino Final. Ceará, 2006. Disponível em:
<http://www.cchla.ufrn.br/geoesp/arquivos/sergio/TEXTOS/APOSTILA.pdf>. Acesso em: 11
agos. 2015.
SIQUEIRA. M. M; MORAES. S. M. Saúde coletiva, resíduos sólidos urbanos e os catadores de
lixo. Scielo. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S14
1381232009000600018&script=sci_arttext>. Acesso em: 11 ago. 2015.

Mesquita et al

29

