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Apresentação 
 
 
  A Reflexão do mundo atual,  sobre meio ambiente, exige um repensar sobre a vida do 
planeta, voltado para o crescimento econômico, numa visão obsoleta e de dominação da natureza 
pelo Homem, que se utiliza da tecnologia para cada vez mais agredi-la. 
   O estudo inicialmente  enfoca o  reaproveitamento do lixo,  que passa a ser elemento 
indispensável para a sobrevivência de algumas pessoas. O início de nossa pesquisa coincide com a 
implantação da nova proposta curricular dos cursos de Formação de Professores da Universidade de 
Pernambuco –UPE- Campus Garanhuns na disciplina Estágio Supervisionado.  
 O desenvolvimento da pesquisa no que se refere à teoria e a prática em torno da temática 
educacional permitiu aos alunos o exercício da pesquisa. 
  Nossa metodologia se desenvolveu por meio da pesquisa participativa, pesquisa-ação, com interesse transformador 
que articula teoria e prática e cria, por intermédio da práxis educacional, a realidade humano-social.  
 Nosso projeto utilizou a contextualização com a realidade da comunidade, e a escola serviu 
de elemento de ajuda na percepção dos alunos em co-relacionar fatos e a ter uma visão integral do 
mundo em que vive. Para isso a Educação Ambiental foi, e deve ser, abordada de forma sistemática 
e transversal, em todos os níveis de ensino, assegurando a presença da dimensão ambiental de 
forma interdisciplinar nos currículos das diversas disciplinas e das atividades escolares. 
 A fundamentação teórico/prática do projeto ocorreu por intermédio do estudo de temas geradores que englobam 
palestras, oficinas e saídas a campo. Esse processo oferece subsídios aos professores para atuarem de maneira a englobar toda 
a comunidade escolar e do bairro na coleta de dados. Enfim, conhecer seu meio e levantar os problemas ambientais. 
  A pesquisa norteou também para a  discussão dos processos que tem contribuído para a 
formação do professor de Geografia que atua na Educação básica,  despertando neste profissional os 
princípios propostos pela Educação Ambiental.  
 Entendemos que a escola tem um papel fundamental quando se trata de políticas públicas. É 
nela que todos os envolvidos tem a oportunidade de construir uma consciência pública e social de si 
e do mundo, contribuindo assim para a sua cidadania, transformando-se, então, no local onde o 
aluno dará sequência ao seu processo de socialização, o que nela é feito e valorizado representa um 
exemplo daquilo que a sociedade deseja e aprova numa ação recíproca.  
 Comportamentos  ambientais corretos devem ser aprendidos na prática no cotidiano da vida 
escolar, numa perspectiva de totalidade, de tal modo que o educando possa refletir sobre o passado; 
presente e discutir o futuro e contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis. 
 Considerando a importância da temática ambiental e a visão integrada do mundo no tempo e 
no espaço, a escola deverá oferecer meios efetivos para que cada aluno , considerado um formador 
de opinião, compreenda os fenômenos naturais, as ações humanas e suas consequências para 
consigo, para sua própria espécie, para os outros seres vivos e o ambiente.  Estes são os principais 
fundamentos que  deram origem a este trabalho desenvolvido na Região Nordeste do Brasil no 
Município de Garanhuns-PE-. Distante 220km do Recife, capital do Estado de Pernambuco, na 
Faculdade de Ciências Educação e Tecnologia de Garanhuns. 
 O campo de estudo, objetivo deste trabalho foi a Escola de Aplicação Ivonita Alves Guerra, 
sua escolha deve-se a mesma ser campo de estágio dos alunos futuros professores da referida 
Faculdade. 
  Os graduandos de geografia desenvolveram a proposta levando em consideração os 
postulados referentes à temática Meio Ambiente e Cidadania como tema transversal PCNs vol. 9. .  
 Partindo da observação da existência do problema, no espaço geográfico onde a escola está 



inserida, buscou-se durante a pesquisa observar o funcionamento da proposta político-pedagógica, 
as metodologias e as situações didáticas desenvolvidas na escola no que se refere contextualização 
dos conteúdos sobre educação ambiental, bem como o perfil de professores e dos educandos em 
relação a temática no processo ensino e aprendizagem. 
 Foram trabalhadas as 5a e  6a séries do ensino fundamental juntamente com os professores de geografia através de 
estudos de temas geradores de forma sistemática e transversal, assegurando a presença da dimensão ambiental de forma 
interdisciplinar.  O primeiro passo foi reunir os pais desses alunos e explicar a importância do trabalho no sentido de 
colaborarem com a pesquisa e o processo de aprendizagem das crianças. Isto representa uma oportunidade do envolvimento 
desses com a escola e as diversas situações educativas, além de visitas  a cooperativas de catadores  de lixo, e escolas da rede 
pública e algumas representações da comunidade onde a escola está situada, que englobam palestras, oficinas e saídas a 
campo objetivando o entendimento do aprendizado. Procuramos captar nas vozes desses alunos as concepções trabalhadas 
nas aulas e nas leituras discutidas sobre preservação do meio ambiente. 
 Assim, a realização deste trabalho, é de fundamental importância, a medida que procura 
esclarecer a comunidade educacional, em especial das escolas públicas, para a necessidade urgente 
de se trabalhar de forma integrada os conteúdos de educação ambiental. Procurou-se estabelecer a 
correlação entre essas concepções e sua importância como papel transformador do meio em que 
vivemos numa integração escola sociedade ou seja, que haja o engajamento de todos os segmentos 
escolares na vivência dos saberes ambientais, tais como a uso racional dos recursos naturais, 
sustentabilidade do espaço, reciclagem, classificação do lixo nos seus diversos contextos, 
armazenamento por categorias, cores, entre outros, e como este pode servir de meio de inclusão 
social, gerando renda e trabalho para uma considerável parte da população.  
 Procuramos discutir as questões ambientais de forma didática que possa conscientizar o 
cidadão despertando assim um aluno crítico-reflexivo, capaz de desempenhar seu papel na 
sociedade. Por entendermos que a escola é o espaço de construção coletiva de conhecimentos e, por 
consequência, espaço de significados a serem apreendidos através do desenvolvimento de 
competências e habildades dos seus integrantes, alunos ,professores,equipe gestora que a escola 
encontrará meios  de trabalhar educação ambiental na sua proposta pedagógica e assegurar  uma 
educação contextualizada com a sociedade que está inserida. 
  
 
Lixo  e Reciclagem como Meio de Inclusão Social 
 
 
 A palavra lixo vem do latin e significa “cinza” surgiu na época em que não havia 
industrialização e era a sobra do fogão a lenha, depois passou a ser considerado no dicionário como 
coisas inúteis, sujeira, mas hoje pode ser entendido como coisas úteis, aproveitadas pelo homem 
(Rodrigues, 2003).  
 Para compreendermos a reciclagem, é importante "reciclarmos" o conceito que temos de 
lixo, deixando de enxergá-lo como uma coisa suja e inútil em sua totalidade. O primeiro passo é 
perceber que o lixo é fonte de riqueza e que para ser reciclado deve ser separado.  
            Na natureza nada se perde. Seres vivos chamados decompositores "comem" material sem 
vida ou em decomposição. Eles dividem a matéria para que ela possa ser reciclada e usada de novo. 
Esse é o chamado material biodegradável. Quando um animal morre, ele é reciclado pela natureza. 
Quando um material é dividido em pequenas peças, as bactérias e fungos, os mais importantes 
decompositores, já podem trabalhar. 
 A reciclagem é um processo industrial que converte o lixo descartado( matéria prima 
secundária) em produto semelhante ao inicial ou outro, diminuindo o avanço de muitos problemas 
globais como efeito estufa, destruição de solo, poluição das águas, escassez de alimentos, extinção 
de espécies, uma vez que está diminuindo a quantidade de lixo na natureza.  
 A reciclagem surgiu como uma maneira de reintroduzir no sistema uma parte da matéria (e 
da energia), que se tornaria lixo. Assim desviados, os resíduos são coletados, separados e 
processados para serem usados como matéria-prima na manufatura de bens, os quais eram feitos 



anteriormente com matéria prima virgem. Dessa forma, os recursos naturais ficam menos 
comprometidos. 
          O perfil qualitativo dos resíduos sólidos urbanos no Brasil,e em Garanhuns de uma maneira 
geral, é denominado de " Lixo pobre", por conter uma baixa parcela de materiais reaproveitáveis. A 
Constituição Federal estabelece que o Poder Público Municipal é o órgão responsável pela coleta de 
lixo, além da limpeza das ruas e praças da cidade.  
 Formas inadequadas de acondicionamento de lixo podem gerar grandes prejuízos ao meio 
ambiente. Os lixões, por exemplo, são formas inadequadas de acondicionamento, pois são 
responsáveis pela proliferação de doenças, solo contaminado e mau cheiro. 
 O Brasil, mesmo quando comparado a alguns países desenvolvidos, apresenta elevados 
índices de reciclagem. O país desenvolveu métodos próprios para incrementar essa atividade e o 
maior engajamento da população pode contribuir ainda mais, para o aumento do índice de 
embalagens reaproveitadas, mas, apesar de termos em plena atividade programas de reciclagem, 
mais de 60% de todo lixo produzido e potencialmente reciclável ainda vai parar nos chamados 
lixões, verdadeiros depósitos de lixo a céu aberto, de onde milhares de pessoas retiram seu sustento, 
sem as menores condições de higiene e trabalho.  
 A falta de uma política publica de reciclagem faz com que grandes quantidades de materiais 
que poderiam, efetivamente, fazer parte do processo de reaproveitamento, terminam indo parar na 
natureza, tornando-se, dessa forma, um problema, pois passa a poluir o meio ambiente 
contaminando o solo e, conseqüentemente, as águas superficiais e subterrâneas. Assim sendo, 
aquilo que poderia gerar emprego e renda, tornando-se um meio de inclusão social passa a assumir 
um papel de problema ambiental. 
 A prova de que é possível tornar a reciclagem no Brasil eficiente é o exemplo da reciclagem 
das latas de alumínio onde o Brasil é um dos maiores recicladores mundiais, fato este justificado 
pelo o apoio da iniciativa privada grande consumidora dessa matéria- prima. Assim sendo, quando 
há interesse e se apóia projetos de reciclagem, estes passam a serem desenvolvidos com uma 
margem de sucesso considerada típica dos países de primeiro mundo. 
 Constatamos na pesquisa que a  cidade de Garanhuns apresenta as nascentes de água potável 
poluídas principalmente pelos resíduos sólidos formando verdadeiros lixões domésticos.  
 Segundo  Martine neste final de século, enquanto a população aumentou, a quantidade de 
lixo dobrou, o que gera problemas gravíssimos ao meio ambiente. Trazendo para a discussão 
questões como reciclagem  e classificação do lixo e como esta pode, efetivamente, servir de meio de 
inclusão social, como exemplo o lixo que é jogado sem qualquer cuidado na natureza pode gerar 
renda e trabalho para uma enorme quantidade de indivíduos.  
             Necessário se faz uma maior atenção e preocupação com o aumento na produção de lixo, 
causado pelo avanço de tecnologias depois da Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico, 
nos moldes conhecidos é extremamente devassador de recursos naturais e poluidor do meio 
ambiente. Como exemplo a era dos descartáveis, que surgiu com o intuito de proporcionar bem 
estar à sociedade, mas seu uso deve ser controlado ou todos sofrerão com os problemas. A preservação 
da natureza intervém em nossas vidas direta e indiretamente se cuidarmos da natureza estaremos cuidando daquelas espécies 
que tem aquele habitat único e caso esse não exista aquelas espécies também não existiram. “A sustentabilidade sempre 
emvolve a comunidade na sua totalidade. Essa é a lição profunda que temos de tirar da natureza” (ARMSTRONG apud 
STONE, 2006, p. 53). 
 Durante as palestras a apreensão de conhecimentos, repassados a partir do contato com a 
oralidade e da aplicação de atividades aos adolescentes e crianças, estes revelam nitidamente as 
disparidade entre a preservação e consumir,  muitos sabem dos problemas em ordem nacional ou 
global, mas poucos são cientes dos cuidados que devemos ter como também não observam os 
problemas ambientais da cidade, dentre eles o lixo, que se tornou um problema maior quando veio a 
poluir as nascentes de água mineral da cidade. Os próprios alunos da Comunidade reivindicam e 
apontam à necessidade da reparação e valorização da preservação não só das nascentes, mas de todo 
o ambiente geográfico que gera em torno da cidade de Garanhuns. 
 O lixo significa uma fonte de subsistência para as pessoas de baixa renda que tem o mesmo 



como principal elemento para sobrevivência o qual dá sustento a diversas famílias da área de 
estudo.   
 Apesar de atuarem em uma atividade que, a um só tempo, gera emprego e renda, oferece 
serviços e reduz os gastos públicos empregados na coleta de lixo, nem sempre o trabalho de 
catadores e catadoras é reconhecido pelo poder público e pela sociedade como importante e 
fundamental. Ao contrário, várias catadores e catadoras enfrentam permanentes dificuldades e 
barreiras, lutando contra o preconceito e a falta de oportunidades. Além disso percebemos que no 
municipio de Garanhuns não existe um trabalho em torno da coleta seletiva de lixo dificultando o 
trabalho, conforme foi relatado pela presidente da associação das catadoras em entrevista.  
 Procurou-se sensibilizar os moradores da cidade, a separar o lixo úmido do não-úmido, o 
que facilitaria a vida de muitos catadores, através de palestras e seminários no sentido de promover 
a conscientização  e  uma mudança de comportamento.  
 A participação de catadores na coleta de lixo da cidade tem sido uma grande contribução 
dessas pessoas para o circuito  da reciclagem e para a limpeza pública mas, em contrapartida, o 
reaproveitamento ou reutilização nem sempre é viável, dada a qualidade dos resíduos e os custos de 
triagem e transportes aos pontos de transformação. Apenas os pneus são os únicos que chegam a 
cobrir até os custos dos transportes. 
 Alguns dos entrevistados, atuam em lixões outras em centros urbanos; ruas; empresas; 
comércio; escolas; igrejas, outras trabalham organizadas em grupos como as catadoras da ASNOV, 
grupo liderados por mulheres situado próximo ao aterro sanitário de Garanhuns. 
 Percebe-se que o trabalho em grupo organizado favorece a construção de identidade das 
catadoras fortalecidas pela construção de mulheres trabalhadoras e como categoria profissional esse 
sentimento resulta na valorização pessoal e profissional dessas pessoas.  Além disso por mais 
dedicado que seja à atividade de recolhimento dos materiais recicláveis, não consegue alcançar a 
quantidade, o volume e o peso necessários para conseguir os melhores preços no mercado. Ao passo 
que uma catadora que trabalhe em grupo tem essa oportunidade. Afinal para isso, é preciso ter 
escala, ou seja, ter recicláveis em grande quantidade, bem como de um beneficiamento primário, ou 
seja, separados por tipo, prensados, enfardados, pesados.  
 Entende-se que a  preservação do meio ambiente é motivo para debate em todo o mundo, 
uma vez que o problema da degradação torna-se visível, chamando a atenção da sociedade para o 
fato de que os recursos vindos da natureza não são finitos nem renováveis. A preocupação de cuidar 
em preservar o município de Garanhuns para que problemas ambientais maiores não aconteçam. 
 Para tal foi necessário retomar a Escola com um novo olhar para aprofundar as questões 
anteriormente discutidas, mas com uma nova percepção dos temas que ressurgiram nas discussões 
em turma. Entre esses aparece o “lixo”. 
 Desse modo, foi sendo percebido distintos problemas que ocupam diferentes áreas do 
município ao que busca entender inclusive sobre voçorocas. 
 Considerando a posição de George Martine, em um dos primeiros estudos sobre 
desenvolvimento e meio ambiente que faz compreender sobre como os problemas surgem e por que 
as pessoas não os controlam, nesse entendimento, é importante que se relacione a visão de cada 
autor de acordo com um dado contexto  que está sendo vivenciado. Desse modo, cabe ressaltar a 
visão mais realista de Pólita Gonçalves que traz um contexto sobre as quatro cores e os três Rs e um 
panorama mais próximo ainda da realidade vivida hoje pela população, abordando aspectos 
referentes ao problema dos lixões e aterros sanitários inadequados. A Visão sobre as quatro cores , 
Vermelho, Amarelo,Verde e Azul  e os três Rs3 erres (reciclar, reutilizar e reaproveitar) é uma maneira de diminuir o 
acúmulo de material reciclável 
 A partir da definição de desenvolvimento sustentável pelo Relatório Brundtland, de 1987, 
pode-se perceber que tal conceito não diz respeito apenas ao impacto da atividade econômica no 
meio ambiente. Desenvolvimento sustentável se refere principalmente às conseqüências dessa 
relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura. Atividade 
econômica, meio ambiente e bem-estar da sociedade formam o tripé básico no qual se apóia a idéia 
de desenvolvimento sustentável.  



 Para ser colocado em prática devem-se seguir alguns requisitos: Limitação do crescimento 
populacional; b) garantia de alimentação a longo prazo; c) preservação da biodiversidade e dos ecossistemas; d) diminuição 
do consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias que admitam o uso de fontes energéticas renováveis; e) aumento 
da produção industrial nos países não-industrializados à base de tecnologias ecologicamente adaptadas; f) controle da 
urbanização selvagem e integração entre campo e cidades menores; g) as necessidades básicas devem ser satisfeitas. No nível 
internacional, as metas propostas pelo Relatório são as seguintes: h) as organizações do desenvolvimento devem adotar a 
estratégia de desenvolvimento sustentável; i) a comunidade internacional deve proteger os ecossistemas supranacionais como 
a Antártica, os oceanos, o espaço; j) guerras devem ser banidas; k) a ONU deve implantar um programa de desenvolvimento 
sustentável. 
 Todavia, a sociedade é heterogênea e se deve incorporar num processo de negociação com a 
prática na busca do ponto comum entre todos os posicionamentos. 
 O que se pode fazer é buscar maneiras de reutilizar, reciclar e evitar o desperdício, mas parar 
de produzir será contra a regra do sistema atual, o capitalismo. Grande parte das dificuldades em 
preservar a natureza está em uma única resposta: não gera renda, cuidar da natureza não representa 
vantagem “econômica” por isso não há interesse em escala mundial e funcional em parar de crescer, 
o que existe são comentários de poucos mais na realidade quase nada é feito na prática. 
 O lixo polui a água, o solo e o ar. O primeiro é mais preocupante porque as pessoas 
percebem logo os efeitos negativos da poluição uma vez que é impossível viver sem água e como 
dizia (REBOUÇAS, 2002 p. 687) “a água é como a liberdade, só é importante quando falta”, e é 
justamente este o problema, as pessoas não têm consciência e só dão conta dos problemas quando 
este começa aparecer. 
 Alguns autores já revelam que a Terceira Guerra Mundial será pela falta de água potável uma vez que os rios e 
mares estão sendo poluídos por fábricas, indústrias, poluição doméstica, e agrotóxico. George Martine também mostra 
a complexidade das relações sociais na sociedade brasileira, que tem seus moldes construídos no 
processo de modernização e que muitos dos problemas ambientais existentes são decorrência do 
próprio sistema que não proporciona condições adequadas de sobrevivência a população, que reflete 
em problemas de saúde, saneamento e poluição, além do ciclo industrial pouco se preocupar com os 
problemas, apenas vê o lado financeiro e por isso se a população, ou o governo,  não tomarem  
medidas preventivas e de controle pouco será feito pela preservação das água e da biodiversidade 
 Percalços na busca da cidadania na perspectiva de uma inclusão social, assim como se 
apresentam dificuldades a respeito de conscientizar a população a separar o lixo uma vez que gera 
renda para os coletadores e contribui para a preservação do local, devemos ter cuidado também com 
algumas medidas ecologicamente “verdes”  servem apenas para maquiar os problemas ou criar 
novos porque uma bolsa plástica que foi criada para se decompor em apenas oito meses em sua 
composição há uma quantidade elevada de produto químico que a torna ainda pior que o plástico 
comum.   
 
 
PRESERVAÇÃO E CIDADANIA: UMA PROPOSTA EDUCATIVA 
 
 
 O lixo aumentou drasticamente junto com o crescimento populacional. Entre os problemas 
locais houve a poluição de rios e nascentes, este último de água potável na cidade de Garanhuns-PE. 
 E fica a pergunta o que fazer com tanto lixo? Gonçalves cita que existem os 3 erres que são: 
reduzir o desperdício seja de água, energia ou produtos descartáveis; reutilizar sempre que possível 
antes de jogar fora a exemplo as caixas de embalagens Tetra Pak que são utilizadas para fazer 
telhas, bancos de praça, mesas de escritório entre outros, ou utilizar embalagens na criação de 
objetos de decoração e, por fim, reciclar, ou seja, separar o lixo para a reciclagem. E mesmo que no 
bairro onde more não tenha coleta seletiva sempre tem alguém catando o lixo para a reciclagem por 
isso é importante sempre separá-lo do orgânico. 
 Hoje, em média no Brasil, cada pessoa produz 500g/dia de lixo. Em Garanhuns há três anos 
atrás a média era de 1.560g/dia bem mais alto que a média mundial de 800g/dia . Através da 



implantação do aterro sanitário há quatro anos surgiu uma associação de moradores criada pela 
prefeitura para pegar o lixo reciclável na casa das pessoas com a finalidade de os catadores 
coletarem o lixo antes deste ir para o aterro não podendo os catadores entrar no local do aterro 
sanitário.  
 O número de lixo reciclável na cidade de Garanhuns ainda é muito pequeno comparado com o que à cidade produz. 
Em média, segundo o funcionário da prefeitura de Garanhuns, são coletados diariamente 120 toneladas de lixo e por mês são 
reciclados apenas 6 a 8 toneladas. No Brasil 52,8% do lixo coletado é depositado em lixões o que causa a poluição das águas, 
solo e mau cheiro no ambiente. É um problema gravíssimo, pois a poluição das águas (seja por lixo doméstico, industrial ou 
agrotóxico) pode causar muitas doenças. No mundo morrem 4000 crianças por dia com doenças relacionadas à água e é 
responsável por 60% de todas as doenças no mundo. “Não se trata de a cadeia produtiva da reciclagem ser a solução para a 
questão do lixo, mas de ser uma aliada na otimização de custos da cadeia operacional do lixo” (GONÇALVES, 2003, p. 
159). 
 Para que a reciclagem aconteça de forma integrada, maximizando os seus benefícios, concorrem três agentes, cada 
um deles atuando de forma complementar aos demais. São eles: a Sociedade, que consome e deve dispor corretamente o lixo 
residencial, separando adequadamente os resíduos secos e os úmidos, o Poder Público, que tem por responsabilidade 
gerenciar os resíduos sólidos urbanos e recolher e dar destino ao lixo domiciliar, criando sistemas de coleta seletiva e triagem 
do material coletado, e o Setor Produtivo, o qual deve criar estruturas capazes de receber e processar o que foi separado. 
 Segundo Martine além do aumento da população como já foi citado a má administração dos 
recursos naturais e o uso inadequados de tecnologias são os principais responsáveis pelos principais 
problemas ambientais globais que causam efeito estufa, aumento do buraco da camada de ozônio, 
acúmulo de lixo tóxico entre outros que causaram problemas até no ciclo natural das chuvas, 
causando secas nas regiões tropicais e chuvas intensas nas regiões polares.  
 “Conseguir sobreviver num mundo de sistemas complexos implica expandir não apenas os 
horizontes do tempo e do pensamento, mas acima de tudo os horizontes da responsabilidade de cada 
um” (MEANDOWS apud STONE 2006, p. 244). 
 Nessa questão de conscientizar as pessoas é interessante não só mostrar quanto tempo passa 
para que determinado produto se decomponha como também mostrar quanto se gasta para produzi-
lo. A exemplo uma tonelada de aço consome 160.000m3  de água para sua produção, equivalente à 
16.000 casas Brasileiras daí o sentido de não desperdiçar. No mundo, hoje, uma em cada três 
pessoas não dispõe de água e 50% dos rios do mundo já estão poluídos. O óleo de cozinha pode 
poluir até um milhão de litros de água a solução é, armazená-lo e fazer a doação para pessoas ou 
fábricas de sabão . 
 Aparelhos domésticos consomem muita energia, a idéia é substituí-los por aqueles que 
consomem menos e só usar quando necessário, pois as hidrelétricas, principais fontes de energia do 
Brasil, jogam metais pesados na água que podem causar morte de peixes e no ser humano, a morte 
de fetos e embriões além da construção das hidrelétricas intervirem na vida de moradores e animais, 
pois formam-se lagos artificiais enormes prejudicando a vida daquelas pessoas.  
 A conscientização sobre as questões ambientais através da educação passa a ser uma questão 
de cidadania uma vez que: “A educação é importante por quatro motivos: em primeiro lugar, porque requer a 
combinação de intelecto e experiência. A sala de aula é a arena típica para a exposição e discussão de conhecimento, duas 
atividades importantes para o desenvolvimento intelectual. O estudo do lugar envolve discussões intelectuais 
complementares: observação, direta, investigação, experimentação e capacidade para aplicar o conhecimento. Essa última é 
considerada como sendo meramente educação vocacional” (STONE, 2006, p.120). 
 Educação Ambiental é um processo participativo, onde o educando assume o papel de elemento central do processo 
de ensino/aprendizagem pretendido, participando ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais e busca de soluções, 
sendo preparado como agente transformador, através do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, através de 
uma conduta ética, condizentes ao exercício da cidadania. 
 A Educação Ambiental deve buscar valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e as 
demais espécies que habitam o planeta, auxiliando o aluno a analisar criticamente o princípio antropocêntrico, que tem levado 
à destruição inconseqüente dos recursos naturais e de várias espécies. É preciso considerar que: A natureza não é fonte 
inesgotável de recursos, suas reservas são finitas e devem ser utilizadas de maneira racional, evitando o desperdício e 
considerando a reciclagem como processo vital; As demais espécies que existem no planeta merecem nosso respeito. Além 



disso, a manutenção da biodiversidade é fundamental para a nossa sobrevivência. 
  Sabemos que o desenvolvimento sustentável é um processo um pouco complicado. Mas, é 
através da manifestação de pessoas que as indústrias poluirão menos, da atuação do governo 
criando leis mais severas e da conscientização dos moradores que haverá melhores condições de 
vida, ou seja, todos têm que estarem incluídos não levando em consideração quem polui mais ou 
menos, mas sim o quanto cada um pode melhorar. 
 Os problemas e soluções aqui citados são apenas alguns dos vários que existem. Para se ter 
uma idéia em 2001 no nosso país foram utilizadas 6 bilhões de embalagens, mas apenas 15% foi 
reciclado diferente do Japão que apesar de ser um dos principais poluidores do mundo reciclou 40% 
a 50% de todo o lixo produzido no país muito embora no Brasil em 2002 87% das latas de alumínio 
foram recicladas visto também seu valor comercial que não é o caso do vidro ou papelão. O vidro 
cuja matéria prima é a areia quando retirada em excesso causa erosão e problemas até no ciclo da 
água da região caso não comece a ser reciclado em maior quantidade causará problemas sérios ao 
meio ambiente além de demorar décadas para se decompor. 
 A preocupação com o problema causado pelo lixo despertou-nos o interesse em estudar suas 
causas, conseqüências e soluções, em sua maioria as soluções são amenizar os problemas já 
existentes como também conscientizar as pessoas a evitar o consumo de embalagens em excesso e 
de materiais que causam desde problemas locais e regionais até globais. Através da educação é 
possível amenizar os problemas existentes através da reciclagem do lixo em maior quantidade. 
 
 
RESULTADOS 
 
 
 A cidade de Garanhuns tem aproximadamente 126 mil habitantes sendo em média 110 mil 
localizados na área urbana os quais produzem 120 toneladas de lixo diariamente.  
 A proposta em trabalhar com alunos de um dos bairros vem para conscientizar a ação do 
homem em relação ao meio ambiente através de palestras e seminários como também levá-los para 
conhecer o aterro sanitário onde os mesmos ficaram surpreendidos com sua dimensão e trazer a sala 
de aula possíveis soluções para essa problemática. 
 Tais atividades fizeram acreditar e concordar com Pamela Michael “nós acreditamos que as 
crianças que entendem e amam o lugar em que vivem, quando crescem se tornam cidadãos 
engajados e comprometidos com a preservação do lugar” p.152 e é esse o objetivo torná-los futuros 
cidadãos responsáveis pelos seus atos e conscientes com a natureza. 
 Trabalhar com crianças é um ponto positivo, pois, elas ainda estão formando suas opiniões e 
ações as quais tornarão responsáveis ou não ao contrário dos adultos que sabem das conseqüências 
das atitudes, mas não se preocupam com o meio ambiente. Crianças responsáveis são crianças 
conscientes. 
 Ao implementar um projeto de educação para o ambiente, estaremos facilitando aos alunos e 
à população uma compreensão fundamental dos problemas existentes, da presença humana no 
ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos do seu espaço geográfico. 
 A fundamentação teórico/prática do trabalho permitiu desenvolver competências que farão 
os participantes a repensar e avaliar de outra maneira as suas atitudes diárias e as suas 
conseqüências no meio ambiente, colaborando para a construção de uma sociedade justa em um 
ambiente saudável. 
 Diante dos seminários desenvolvidos com crianças das 5ª e 6ª séries da Escola de Aplicação 
Professora Ivonita Alves Guerra foi observado o quanto eles já sabiam dos problemas ambientais 
em escala nacional ou global mais não conheciam os problemas graves da cidade em que vivem. A 
grande motivação dos alunos gerou muitas perguntas principalmente em relação ao chorume, este 
produzido pelo lixo que polui solo e água e é mais de 100 vezes mais contaminante que o esgoto 
comum. Este momento de reflexão propiciou aos alunos o sentimento de que eles são agentes 
transformadores se agirem de forma coletiva. 



 Em relação à reciclagem foi trabalhado as diferentes cores sendo 4 mais conhecidas e a 
importância de separar o lixo mesmo que não tenha na cidade esses depósitos uma vez que na 
cidade a coleta seletiva mistura todos os lixos e só no galpão separa o material. Conceito este 
defendido por Gonçalves. Além do lixo úmido, orgânico, e do não-úmido, reciclável foi trabalhado 
o quando podemos contribuir evitando o desperdício. “O professor precisa colocar em prática todas 
as propostas das crianças na tentativa de viver um ambiente melhor.” (CURRIE, 2007, p. 160). 
 A proposta para as crianças separarem o lixo veio com a intenção de contribuir com o maior 
número de material a ser reciclado que é levado ao aterro sanitário da cidade e passará milhares de 
anos para se decompor, caso não seja separado. Diminuindo assim a quantidade de lixo e 
favorecendo os catadores da associação ASNOV, ou coletadores de rua, beneficiando e gerando 
renda aos mesmos. Afinal os catadores de rua representam 40% de todo o material coletado para 
reciclagem. 
 Então surgem algumas perguntas. A primeira quem irá recolher o lixo reciclável? A resposta 
que veio anteriormente nos mostra que já existe em Garanhuns associação de catadores e também 
catadores de rua os quais coletam o lixo na frente das casas dando-nos a certeza que devemos 
separar. A segunda pergunta seria em que local esse lixo seria armazenado? Bom a associação 
ASNOV tem um galpão onde o lixo é separado e prensado antes de ser vendido, no caso da escola 
de Aplicação os alunos criaram depósitos coloridos para separar o lixo facilitando a vida dos 
coletadores.  
 Os coletadores de rua vendem geralmente a atravessadores que compram mais barato que o 
valor estipulado. No bairro da Boa Vista existe um Galpão onde é armazenado todo tipo de papel e 
todos os dias saem um ou dois caminhões cheios de papel para ser vendido nas capitais.  
 A terceira sugestão veio em conversar e fazer um debate entre professores, direção, pessoal 
da área administrativa e conversar com alunos, até então o nosso foco são os alunos e a direção. 
 O destino final do lixo orgânico pode ser a compostagem ou o aterro sanitário e o material 
reciclável é gerar renda para a população carente e contribuir com a preservação da biodiversidade 
local. Por isso é missão de todos participar e buscar alternativas para contribuir com a geração de 
renda e diminuição de impactos ambientas. 
 “Viver de modo sustentável significa reconhecer que somos parte inseparável da teia da vida, das comunidades 
humanas e não-humanas, e que aumentar a dignidade e a sustentabilidade de uma comunidade significa fortalecer todas as 
outras.” (LONZA apud STONE, 2006, p. 253). 
 Sendo assim não há porque não separar o lixo basta colocar uma sacola com todo tipo de 
material reciclável que facilitará a vida dos catadores e outra com o material orgânico. Na escola foi 
questionada a responsabilidade dos alunos em manter a mesma limpa já que em todas as salas e 
pátio existem vários lixeiros.  Acreditamos que a escola deve se responsabilizar pelos resíduos que 
produz reutilizando e reciclando, promovendo assim, a articulação da escola com outros atores 
socias e colaborando com a inclusão social dos mesmos. 
 O desafio é trabalhar educação ambiental com alunos e escolas tradicionais que não se 
preocupam com os problemas de ordem local. Atitudes podem ser criadas sejam positivas ou 
negativas, pois estamos diante de um impasse entre conhecimento dessa demanda e a prática 
docente sendo interessante saber a utilidade e realidade de tal ação. Se os moradores desta cidade 
não se preocuparem com os problemas que rodeiam a mesma onde vivem jamais irão se preocupar 
com os problemas em ordem global não sabendo estes que “pequenos” problemas contribuem para 
os problemas em ordem mundial como falta de água potável, devastação de matas, aquecimento do 
planeta, efeito estufa, etc.  
 Oficinas, seminários, brincadeiras podem despertar o interesse dos alunos e o respeito com o 
meio ambiente, além de alertá-los para os problemas globais, regionais e locais mostrando o que 
pode e o que já vem acontecendo caso não se preserve o meio ambiente. Portanto “o 
desenvolvimento da cidadania e a formação da consciência ambiental têm na escola um local 
adequado para sua realização através de um ensino ativo e participativo”. (PENTEADO, 2003, p. 
54). 
 Com as crianças foram feitas algumas sugestões de mudanças de hábitos como fechar a torneira ao escovar os 



dentes, separar o lixo para a coleta seletiva e economizar energia. A questão eu e meio ambiente foi trabalhada para melhor 
cada um entender quanto polui: o que como? Será que as embalagens podem ser reaproveitadas e recicladas? A coleta 
seletiva não passa em todos os bairros porque não separamos o lixo será que podemos mudar? Quem consegue diminuir o 
tempo no banho? Nosso corpo é constituído 65% de água e se não existisse água limpa? Às vezes temos medo de muitas 
coisas, mas, será que temos medo de faltar água, alimento? Quanto eu contribuo para o bem-estar e mal estar do planeta? 
Separo lixo? Planto e cuido das árvores? As frutas são alimentos muito saudáveis já parou para estudar que vitaminas cada 
uma tem e para que serve cada uma delas? Então consuma frutas ao invés de sucos industrializados e refrigerantes. Enfim 
quando as perguntas são destinadas ao “eu” é que damos conta de quanto agimos errado mas, podemos corrigir essa postura e 
cobrar das atitudes de minha família e o meio ambiente, minha comunidade, estado, país,  mundo mas sempre lembrando 
começo mudar meus hábitos e depois tudo fica mais fácil se eu não começo como irei cobrar dos outros? 
 Em relação aos coletadores de lixo, seja da associação ASNOV, ou não percebe-se que a sua 
consciência ambiental está formada para a visão do meio econômico que gera renda e não como 
algo que causa problemas ao ambiente como foi observado na entrevista realizada em Garanhuns no 
ano de 2008. Em 2005 uma pessoa produzia em sua vida até 70-75 anos de vida 18 toneladas de 
lixo com o aumento de tecnologias e facilidades este número continuará a aumentar.  
 Dentro da problemática local foram destacados os seguintes problemas todos ligados ao eixo 
meio ambiente os quais foram discutidos com os alunos: observa-se que em Garanhuns há uma 
urbanização desordenada o que causa poluição visual ao seu redor, pois não existe saneamento 
básico para todos, como também a construção de casas em lugares inadequados são conseqüências 
desse mesmo fator; observa-se também que houve um aumento de temperatura nos centros no 
decorrer dos anos como também alterações no relevo e na cobertura vegetal, a própria prefeitura 
libera tirar terra de lugares considerados os mais altos da cidade perdendo o título de ter maior 
altitude da região, a cobertura vegetal vem sendo desmatada e poucos percebem esse fator. 
 Diante de todos esses aspectos vemos que Garanhuns apresenta vários problemas e que seus 
moradores por não ajudarem na conservação da cidade se tornam os principais agentes causadores 
de problemas dentre eles o grande número de lixo produzido por uma cidade ainda considerada do 
interior. A quantidade de lixo produzida por pessoa ainda é maior do que a media nacional, embora 
a maioria seja orgânico.  
 A destinação inadequada dos resíduos sólidos é outra dificuldade, mesmo a cidade contendo 
o aterro sanitário muitas pessoas jogam o lixo em qualquer lugar basta ver um buraco ou um lugar 
não habitado que lá está uma montanha de lixo ou mesmo perto das rodovias até mesmo órgão 
públicas descartam o lixo em qualquer lugar; problemas sanitários, esses são conseqüências da 
ocupação desordenada o que também se observa é construções irregulares e consigo problemas 
sanitários. 
 Como se observa no bairro Heliopólis existe uma verdadeira cratera com 70 a 100 metros de 
profundidade. Ao lado existe o despejo do esgoto o que causa problemas ainda maiores, pois a terra 
fica ainda mais sensível porque fica molhada e cai constantemente, de um lado se localiza o bairro 
pobre e crianças se banham com a água do esgoto que cai como também casas que estão em total 
área de risco são habitadas. Do outro lado existem atualmente prédios os quais estão na beira da 
voçoroca e pela construção civil só poderia ser construído á 100 metros de distância do local o que 
não foi feito. 
 Tendo em vista o objeto e os objetivos do trabalho em promover na cidade de Garanhuns a discussão, elaboração e 
implementação de ações que garantam o acesso a informações sobre o lixo e suas conseqüências para conscientizar os 
moradores através da permanência de ações educativas, proporcionando às mesmas um patamar de qualidade de vida e 
geração de renda que atenda as necessidades locais. 
 É bem verdade que implementar a Educação Ambiental nas escolas tem se mostrado uma 
tarefa exaustiva. Percebemos que existem grandes dificuldades nas atividades de sensibilização e 
formação, na implantação de atividades e projetos e, principalmente, na manutenção e continuidade 
dos já existentes.  
 Por fim observa-se que a Educação Ambiental não se dá por atividades pontuais, mas por 
toda uma mudança de paradigmas que exige uma contínua reflexão e apropriação dos valores que 
remetem a ela. As dificuldades enfrentadas durante o trabalho assumem características importantes 



e um novo olhar sobre a temática em questão. 
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